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PROJETO DE LEI NQ 1.228/93 
Declara de 

Municipais de 
Bambu í _ 

utilidade pública a Associação dos Servidores 
Bambuí - ASMB - com sede no Município de 

A Assembléia 
decreta: 

Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. lQ- Fica declarada 
dos Servidores Municipais 
Município de Bambuí. 

de utilidade pública a Associação 
de Bambuí - ASMB -. com sede no 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de 
publicação. 

Art. 3Q-
PARECER 

Revogam-se as disposições em contrário. 
SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 

NQ 305/91 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 

sua 

De autoria do próprio autor do Projeto de Lei nQ 305/91, o 
Deputado Gilmar Machado, o Substitutivo nQ 1 foi apresentado 
em Plenário, durante a fase de discussão da proposição no lQ 
turno. 

Encerrada a supracitada fase do procedimento legislativo, 
vem o substitutivo a esta comissão, para receber parecer, 
nos termos dos arts. 195, § 2Q, e 103, I, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame peca, inicialmente, por persistir no 

vício de inconstitucionalidade em que incorre o projeto a 
que visa suceder. Referimo-nos à invasão da esfera de 
atribuições do Executivo, uma vez que a este cabe, 
privativamente, deflagrar o processo legislativo no caso de 
matéria concernente ao regime jurídico único dos servidores 
públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional, incluído o provimento de cargo, segundo o que 
dispõe o art. 66, III, "c", da Carta mineira. 

Quanto ao mérito, entendemos que o substitutivo ora 
examinado, a despeito de objetivar a correção de uma 
irregularidade nos quadros dos órgãos e entidades da 
administração pública estadual, não a sana de forma 
satisfatória, atacando-a em todos os seus aspectos. Ao con-
trário, estabelece discriminações quanto a funções, quais 
sejam as de ascensorista, motorista, garçom, continuo, 
faxineiro e digitador, de modo que "a emenda tornou-se pior 
que o soneto", ou seja, o substitutivo é pior que o projeto. 

A nosso ver, a matéria relativa a contratação indireta de 
mão-de-obra, ou seja, por meio de interposta pessoa, pelos 
órgãos e entidades da administração pública estadual, é por 
demais polêmica, requerendo um estudo mais aprofundado, quem 
sabe por ocasião da revisão constitucional ·vindoura . 

Conclusão 
Somos pela rejeição do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei 

nQ 305/91. 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro Antônio, Relator -

Antônio Fuzatto (voto contrário) - José Leandro. 

É~------------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, terça-feira, 3 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM 
VALADARES, DAS CDMISSOES PERMANENTES DA 
LEGISLATIVA DD ESTADO DE MINAS GERAIS 

GOVERNADOR 
ASSEMBLEIA 

Às dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos 
e noventa e três. reúnem-se no Teatro Atiaia, em Governador 
Valadares, os Deputados José Ferraz, Romeu Queiroz, Roberto 
Amaral, Bonifácio Mourão e Marcos Helênio. O Presidente, 
Deputado José Ferraz, declara aberta a reunião destinada à 
6ª Audiência Pública Regional da Assembléia Legislativa e 
convida para tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. 
Vereadores João Domingos Fassarela e Júlio César Tebas de 
Avelar, Presidente e Lider do Governo na Câmara Municipal de 
Governador Valadares, respectivamente, este último 
representando o Prefeito Municipal, Dr. Paulo Fernando 
Soares de Oliveira. O Presidente registra a presença dos 
Deputados José Laviola, José Maria Pinto. Maria José 
Haueisen, Antônio Genaro, Antônio Carlos Pereira. Antônio 
Fuzatto, Adelmo Carneiro Leão. Raul Messias, Roberto Luiz 
Soares e Ivo José, que representam as Comissões Permanentes 
da Assembléia Legislativa. A Presidência faz breve discurso 
e passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral. que assume a 
coordenação dos trabalhos e presta esclarecimentos sobre a 
dinâmica da audiência pública. Na fase de apresentação e 
justificação de propostas pelos participantes da audiência 
pública regional, devidamente inscritos, o Coordenador 
concede a palavra aos seguintes representantes: Vereador 
Júlio César Tebas de Avelar. representando o Prefeito 
Municipal de Governador Valadares. Dr. Paulo Fernando Soares 
de Oliveira; Vereador João Domingos Fassarela, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Governador Valadares; 
Deputados Marcos Helênio e Bonifácio Mourão, representantes 
da região; Prefeito Pedro Campos Delorto, representante da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Itueto; Vereador 
Joaquim de Oliveira Alves, Presidente e representante da 
Câmara Municipal de Capitão Andrade; Dr. Marcílio E. Pi-
menta, Presidente e representante da 43ª Subseção da OAB-
MG de Governador Valadares; Geraldo Máximo Gonçalves. 
representante do PSB de Governador Valadares; Deputado Raul 
Messias, representante da Comissão do Meio Ambiente; 
Vereador Elias Tomaz dos Santos, representante da Câmara 
Municipal de Açucena; Vereador Saulo Manoel da Silveira. 
Coordenador do Fórum Estadual de Moradia e representante da 
Câmara Municipal de Ipatinga; Genecy Nunes da Silva. 
representante da Associação Habitacional de Governador Va-
ladares; Vereadora Maria Geralda Leite Lopes, representante 
da Câmara Municipal de Virgolândia; Vereador Romero José 
Vaz, Presiden'te e representante da Câmara Municipal de 
Mantena; Vereador João Pedro de Oliveira, representante da 
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Câmara Municipal de Itanhomi; Vereador Juarez Gomes de Sá, 
representante da Camara Municipal de Caratinga; Maria Inez 
Camargos, Vice-Presidente e representante do SIND-UTE de 
Governador Valadares; Tarcisio Monteiro Mayer, Presidente e 
representante do SIND-UTE de Governador Valadares; Einer 
Andrade, representante do Diretório do PMDB de Coroaci; 
Einer de 01 iveira Andrade Filho, representante do Movimento 
Pró-Rio Doce; Prof. Carlos José Lessa da Cunha, 
representante da Associação da Escola Agrícola Chico Mendes 
de Conselheiro Pena; Profa Dirley Joaquim Henriques. 
representante do Movimento Estudantil do Diretório Acadêmico 
Henfil de Governador Valadares; Dr. Aloísio Gusmão Padilha, 
representante da FETAEMG; Profa Maria Natividade Martins 
Perucci, Vice-Presidente e representante da Federação das 
Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais no Vale 
do Rio Doce - FAMEMG - e da Federação das Associações de 
Moradores de Bairros e Distritos de Governador Valadares; 
Vereador Maurício Morais, Vice-Presidente e representante da 
Câmara Municipal de Governador Valadares; Ayr Pinheiro de 
Freitas, Presidente e representante da Associação Comercial 
de Governador Valadares; Prof. Roberto Arcanjo Rosa, 
representante da Associação dos Produtores Rurais de Mendes 
Pimentel; Vereador José Cardoso Gouvea, representante do 
Prefeito de Ipanema; Dr. Amarildo Fernandes Teles. 
representante da Associação Comunitária do Conjunto Sir de 
Governador Valadares; Marcos José Gonçalves de Souza, 
representante da Associação dos Exatores do Estado de Minas 
Gerais - ASSEMINAS -; Joaquim Alves Alcântara, representante 
do Centro de Bairros Associações Unidas CAU de 
Governador Valadares; Ramon Horácio Viana, representante da 
Associação dos Moradores do Bairro Vera Cruz de Governador 
Valadares; Ornelino Nunes Pinheiro, representante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Tum1r1t1nga; 
Sebastião Dimas Campos. representante da Comissão de Incor-
poração do Instituto Católico de Minas Gerais- ICMG- Â 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - de Coronel 
Fabriciano; Deputado José Maria Pinto, representante da 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária; 
Deputado Ivo José, representante da Comissão de Meio 
Ambiente; Gilson de Souza, representante do Grupo de 
Solidariedade aos Krenak de Resplendor: Vereador Leonardo 
Costa Monteiro, representante da Escola Estadual Professora 
Theooolina de Souza Carmo, de Governador Valadares; Vereador 
Élio Souza da Silva, Presidente e representante da Câmara 
Municipal de Divino das Laranjeiras; Vereador Benedito Gomes 
dos Reis, representante da Câmara Municipal de Timóteo; João 
Leles de Menezes, representante da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima de Governador Valadares; Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, representante da Comissão de Saúde e Ação 
Social; José Maria Arruda, representante da Associação 
Comunitária do Distrito de Naque, Município de Açucena; 
Vereador Naílton Cotrin Heringer, representante da Câmara 
Municipal de Governador Valadares; José Rodrigues de 
Oliveira, representante da Associação Naturalista na Defesa 
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da Saúde Mental Macrobiótica Chá Caseiro de Governador 
Valadares; Geraldo Gonçalves Pereira, representante do 
Sindicato dos Funcionários Públ ices de Minas Gerais; Elisa 
Maria Costa. representante do PT de Governador Valadares; 
Antônio Carlos Mendes, representante do PT de Sobrália; Ana 
Assis da Silva, representante da Associação dos Moradores do 
Bairro Santo Antônio de Governador Valadares; Arthur Santos 
Moreira, representante dos alunos do Colégio Estadual de 
Governador Valadares; José Gonçalves dos Reis. representante 
da Associação dos Moradores do Bairro Santa Rita de 
Governador Valadares; José dos Santos, Presidente e 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Sobrália; Gilson de Souza, representante do PT de Frei 
Inocêncio: Vereador Márcio de Alme1da Silva, representante 
da Federação Municipal de Associações de Moradores e Movi-
mentos Populares de Iapu; Són1a Alves de Figueiredo Portes, 
representante da Diretoria Regional de Saúde de Governador 
Valadares; Dminerva Assunção de Argola Mendes, representante 
da Escola Estadual Neder Issa de Governador Valadares; 
Rosiane Maria da Silva, representante do SINO-SAÚDE- Núcleo 
Regional de Governador Valadares; Cira Izabel Miranda 
Carneiro. Diretora e representante da Escola Estadual 
AntOnio Rodrigues Coelho. A seguir, o Coordenador, Deputado 
Roberto Amaral, anuncia os nomes dos representantes de 
entidades que apresentaram propostas por escrito, sem 
justificação oral; Judith !rene da Silva Rocha, 
representante da Escola Municipal Pio XII de Governador 
Valadares; Renato Fraga, Pres1dente do Conselho 
Administrativo e representante do Hospital Evangélico de Go-
vernador Valadares; Fátima Maria de Paula Freitas. 
representante da Associação Comunitária do Bairro Mãe de 
Deus de Governador Valadares; César Nunes Figueiredo, 
representante da Regional Leste do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais: 
Sérgio Sobreira, representante do Seminário Regional de 
Turismo em Governador Valadares; Válter Jorge Cruz e 
Fernando Luiz Pardini, representantes dos funcionários 
fazendários e comissionados da SRF/Rio Doce; José Amâncio 
Filho, representante da Associação dos Moradores do Bairro 
Trevo de Governador Valadares; Dorgival Gouveia Oliveira, 
representante da Associação Batista Rio-Docense; José 
Martins Lopes. representante da Associação Unidade de São 
Domingos das Dores de Inhapim; Mara Margarida de Souza, 
representante do Instituto Educacional Fraternidade Cristã 
de Governador Valadares: Jair João Teixeira. representante 
do Conselho da Comunidade de Governador Valadares; Rubens 
Fernandes Pereira, representante da Associação Comunitária 
do Bairro Fraternidade de Governador Valadares; João Batista 
de Bastos, representante da Associação Comunitária de Frei 
Jorge de Mendes Pimentel; Antônio Carlos de Morais, 
representante da Igreja do Evangelho Quadrangular de 
Governador Valadares; Jacinto Rodrigues de Oliveira, 
representante da Associação do Bairro da Barreira, MOSB e do 
Clube de Mães Paz e Afeto de Entre-Folhas; Divina Lúcia 
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Rodrigues de Souza, representante da Comunidade Eclesial de 
Base Bom Jesus de Governador Valadares; Adernar Monte Alto, 
representante da Sociedade Missionária de Recuperação Humana 
de Governador Valadares; João Aurélio Teófilo, representante 
da Associação de Produtores Rurais de Virgolândia; Jair 
Goulart de Freitas, Vice-Presidente e representante da 
Federação das Associações de Moradores de Bairros e 
Distritos de Governador Valadares; José Carlos da Costa. 
representante da Associação do Bairro Santa Paula de 
Governador Valadares: Almerindo Rodrigues de Souza, 
representante da Associação Comunitária do Bairro Palmeiras 
de Governador Valadares; Marili Alves de Oliveira, Diretora 
e representante da Escola Estadual Antônio Ferreira Lisboa 
Dias de Governador Valadares; Euler Ribeiro, representante 
da Coordenação Sindical dos Trabalhadores no Serviço Público 
Estadual de Minas Gerais; Aniel Eler Dutra, representante da 
Escola Estadual Pedro Faria de Governador Valadares; Eliene 
Nery Santana Enes. representante da Escola Estadual Bom 
Pastor de Governador Valadares; Nize Furbino Gualberto, 
representante da Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente de 
Santa Efigênia de Minas; Ernesto do Nascimento Ferreira, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Tumiritinga: Henrique Lobo Gonçalves, representante da Seção 
Meio Ambiente da Fundação Serviços de Educação e Cultura de 
Governador Valadares; Prefeito Leonardo Araújo Oliveira, 
representante da Prefeitura Municipal de Materlandia; 
Haroldo de Castro Neves, representante da Associação 
Brasileira de Vôo Livre - ABVL -; Márcia Duarte Andrade e 
Iara de Almeida Murta, representantes da 7a Delegacia 
Regional de Ensino de Governador Valadares; José Robenísio 
Dias. representante da Fundação Serviços de Educação e 
Cultura de Governador Valadares; Galdino Wetter, 
representante da Fundação PROMENOR de Galiléia; Francisco de 
Oliveira, representante da Associação dos Moradores Ativos 
de Floresta - AMAFLOR em Central de Minas: Prefeito 
Anivalde Pereira Arruda, representante da Prefeitura 
Municipal de Central de Minas; Frederico de Freitas Leite, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Governador Valadares; Carlos Roberto de 
Magalhães Barbalho, representante da Associação do Bairro de 
Lourdes de Governador Valadares; Odél ia Arêdes Louzada da 
Silva, Diretora e representante da Escola Estadual Diocesano 
de Governador Valadares; Dr. Gilson Motta Santos, 
representante da Universidade Vale do Rio Doce de Governador 
Valadares; Geiza de Souza Vaz Pinto, Diretora e 
representante da Escola Estadual Sagrada Família de 
Governador Valadares; Vereadores Darly Alves e José Bessa, 
representantes da Câmara Municipal de GovernadOr Valadares; 
Marta Rogéria Oliveira e Maria Aparecida Silva, 
representantes da Associação Samuel Domingues Gomes de 
Governador Valadares; Ariela Maria Pascoal Ferreira, 
Diretora e representante da Escola Estadual Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, no Município de Governador 
Valadares; José Jorge Vieira. representante do Sindicato do 
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Vestuário de Governador Valadares; Amílton José Rodrigues 
Reis, representante regional da RURALMINAS; António Viana da 
Silva, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Dom Cavati; Vereador José Antónlo dos Santos, Presidente 
e representante da Câmara Municipal de Nova Módica; Vereador 
Ramon Moreira Campos, representante da Câmara Municipal e da 
Associação Comunitária de Sapucaia do Norte de Galiléia; 
Fernando Aquino Corrêa, funcionário do Hospital Infantil São 
Cristóvão de Governador Valadares; Matozinho Gomes de 
Andrade, representante da Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais do Córrego Sardoazinho de Sardoá; Joaquim Alves 
Alcântara, representante do Centro de Bairros Associações 
Unidas de Governador Valadares; José dos Santos, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Sobrália; Colegiado da Escola Estadual José Severino de 
Sobrália; Colegiado da Escola Estadual "Sedes Sapientiae" de 
Sobrália; Maura Lúcia Araújo e Silva, representante da 
Comissão da Comunidade Eclesial de Base Bom Jesus de 
Governador Valadares; José Carlos de Miranda, representante 
da Associação de Moradores do Bairro Santo António de 
Governador Valadares; Prefeito António Gonçalves Marques, 
representante da Prefeitura Municipal de Água Boa; Lindalva 
Novais de Oliveira Santana, representante da Escola Estadual 
Quintino Bocaiúva de Governador Valadares; Servidores de 
função pública e cargo público do Quadro Permanente da 
Secretaria de Estado da Fazenda em Governador Valadares; e 
José C ar 1 os da Costa, representante da Assoe i ação 
Comunitária do Bairro Santa Paula de Governador Valadares. 
Assume a direção dos trabalhos o Presidente, Deputado José 
Ferraz. que faz agradecimentos e encerra os trabalhos. 
Sala das Audiências Públicas, 28 de junho de 1993. 

José Ferraz. Presidente - Romeu Queiroz - Roberto Amaral -
Bonifácio Mourão - Marcos Helênio - José Laviola José 
Maria Pinto - Maria José Haueisen - Antônio Genaro - António 
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Adelmo Carneiro Leão -
Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Ivo José. 

ATA DA 7ª AUDI~NCIA PÚBLICA REGIONAL, EM MONTES CLAROS, DAS 
COMISSÕES PERMANENTES OA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às quatorze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se no Auditório do Centro Cultural 
Hermes de Paula, em Montes Claros. os Deputados José Ferraz, 
Romeu Queiroz. Marcos Helênio, Roberto Amaral, Clêuber 
Carneiro, Wanderley Ávila e José Braga. O Presidente, 
Deputado José Ferraz, declara aberta a reunião e convida 
para tomarem assento à mesa os Srs. Luiz Tadeu Leite e 
Gilberto Wagner Martins Pereira Antune_s, respectivamente, 
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros. 
O Presidente registra a presença dos Deputados José Maria 
Pinto, Bernardo Rubinger, João Batista, Antônio Fuzatto, 
Adelmo Carneiro Leão, Raul Messias, Rêmolo Aloise e Maria 
José Haueisen. os quais representam as comissões permanentes 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A 
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Presidência anuncia a presença de Dom Geraldo Magela de 
Castro, Bispo Diocesano de Montes Claros; do Prof. José 
Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros; da Sra. Maria Marante Pastor Baracho, 
representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; do Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
dos Srs. Francisco Raimundo Renó e Reinaldo Souza Xavier, 
gerentes da TELEMIG, de Montes Claros. O Deputado José 
Ferraz tece considerações sobre a instituição das audiências 
públicas regionais e fala sobre o lançamento recente do 
Programa Nacional contra a fome. Após o seu pronunciamento, 
o Presidente comunica aos participantes desta audiência 
pública que a Assembléia Legislativa está recebendo 
propostas e sugestões para a revisão da Constituição 
Estadual, por meio de formulários específicos, à disposição 
de todos, na recepção. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Marcos Helênio, Presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor, que assume a coordenação dos 
trabalhos e presta esclarecimentos sobre o desenvolvimento 
desses. Na fase de apresentação e de justificação de 
propostas pelos participantes da audiência pública regional, 
devidamente inscritos, o Coordenador concede a palavra aos 
seguintes representantes: Prefeito Luiz Tadeu Leite, 
representante da Prefeitura Municipal de Montes Claros; 
Vereador G11berto w_ Mart1ns Pere1ra. Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Montes Claros; Prefeito 
Edilson Brandão Guimarães, representante da Prefeitura 
Municipal de Janaúba e da Associação dos Municípios da Área 
Mineira da Sudene AMAMS Deputado Roberto Amaral, 
representante da região; Reitor José Geraldo de Freitas 
orumond, representante da Universidade Estadual de Montes 
Claros UNIMONTES Prefeito Carlos Mário Pereira, 
representante da Prefeitura Municipal de Francisco Dumont; 
Vereador Abelard Carlos Pimenta. Presidente e representante 
da Câmara Municipal de São João da Ponte; Vereador Fábio de 
Jesus Ribeiro Silva, Presidente e representante da Câmara 
Municipal de Mirabela; Vereadores José Afonso de Matos, 
Antônio Afonso dos Santos. David Gonçalves Rêgo, João 
Augusto Pereira Lima, Denilson Mendes Nogueira, José Adão 
Soares dos Reis. Jesuína Mendes Souto, Adão Borges do Rêgo, 
Carol1no Rodrigues Andrade, Sebastião Alves Aquino, 
representantes da Câmara Municipal de Mirabela; Vereador 
João Maria da Silva, representante da Câmara Municipal de 
Jaiba; Vereador José Vicente Medeiros, representante da 
Câmara Municipal de Montes Claros; Luciene Rodrigues, 
Alvimar Ribeiro dos Santos, Carlos Eduardo Mazzetto, 
Lucrecfano Rocha e Maria Geovanda Batista, representantes do 
Forum de Desenvolvimento Regional da Região Noroeste; 
Prefeito Waldemir Damasceno Andrade. representante da 
Prefeitura Municipal de Grão Mogol; Maura Moreira Silva, 
representante da Casa da Memória do Vale do São Francisco, 
em Januária; Prefeito Tiago Marinho Leite, representante da 
Prefeitura Municipal de Claro dos Poções; Sebastião José 

~L_ ______________________________________________________ _j 



z 
6 

• • e 
~ 
~ 

• ~ . • 
~ 
• 
~ 

~ • 
~ 

7 

Vieira Filho e Aldinei Pinheiro, representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil -OAB -, em Montes Claros; Vereadora 
Emidia Pardinho da Rocha, representante da Câmara Municipal 
de Pirapora; Vereador José Humberto Fulgêncio, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Pirapora; Prefeito João 
Ferreira Lima, representante da Prefeitura Municipal de 
Januária; Vereador Antônio Luiz Ferreira Tupiná, Presidente 
e representante da Câmara Municipal de Januária; José 
Balbíno de Souza, representante do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras da Cruz. em 
Mirabela; Ivaneide Queiroz Alvarenga, representante da União 
das Associações de Moradores de Bairros, Vilas e Distritos 
de Montes Claros; Sebastião Alves Pereira, representante da 
Associação de Moradores do Bairro Alterosa, em Montes 
Claros; Geraldo Eustáquio Pereira Cardoso, representante da 
Associação dos Moradores Amigos do Bairro São Judas II. em 
Montes Claros; José Brás Filho, representante da Associação 
Comunitária dos Moradores de Nova Esperança, em Montes 
Claros; Maria Márcia Bicalho Noronha. representante da 
Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes 
Claros - ADUNIMONTES -; Vereador Odevatder Vasconcelos 
Ribeiro, Presidente e representante da Câmara Municipal de 
São Romão; José Rosifran Cruz Macedo, representante do 
Centro Evangélico de Treinamento e Discipulado. em Montes 
Claros; Lenir de Abreu, representante da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Montes Claros; Wíl lian César 
Ireno. representante do Diretório dos Estudantes de Montes 
Claros: Sidney Olímpio Macedo de Souza, representante da 
Prefeitura Municipal de Montalvânia; José Francisco Santos. 
representante da Associação Comunitária do Projeto Vida, em 
Janaúba; Antônio Cordeiro Faria, representante da Prefeitura 
Municipal de Coração de Jesus; Vara Pires Gontijo, 
representante da Associação dos Diretores das Escolas 
Oficiais do Norte de Minas - ADENOM -, em Montes Claros; 
Pastor Julival Andrade Pereira. representante da Primeira 
Igreja Batista em Janaúba; Vereador Lipa Xavier, represen-
tante da Câmara Municipal de Montes Claros, do Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de Minas 
Gerais, do Sindicato dos Professores do Estado de Minas 
Gerais, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do 
Estado de M1nas Gerais, do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Gráficas de Montes Claros, do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Empreendimentos 
Afins de Montes Claros e do Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Vigilância e Segurança do Norte de Minas; Ha-
roldo de Freitas Rosa, representante do Centro de 
Recuperação e Prevenção a Tóxicos e Alcoolismo, em Montes 
Claros; Vereador Narciso Eloe Baron, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de São Francisco; Eduardo 
Antônio Guimarães, representante do Conselho Municipal de 
Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Montes Claros -
CODEMA -; Francisco Macedo Silva, representante da As-
sociação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e 
do Norte de Minas. A seguir, o Coordenador, Deputado Marcos 
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Helênio, anuncia os nomes dos representantes de entidades 
que apresentaram propostas por escrito, sem justificação 
oral: Nemésio Rodrigues Costa Filho, representante da 
Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cristo Rei. em 
Montes Claros; Oscar Lisandro Teixeira, representante da 
Cultural Comunicativa, da Casa de Menores de Rua e da Coope-
rativa Agropecuária de Mato Verde; Coriolando Ribeiro 
Afonso, representante de funcionários fazendários da 
Superintendência Regional da Fazenda Norte de Montes Claros; 
João Milton Barbosa Fonseca, representante da entidade Obras 
Sociais da Paróquia de São Sebastião, em Montes Claros; 
Maria de Jesus Mendes Pereira, representante da Associação 
de Trabalhadores Rurais de Santa Luzia e Laranjeiras. em 
Mirabela; José Diniz Souza, representante do Grupo Cultural 
Grande Sertão Veredas, em Urucuia; Jorgina Aparecida da 
Costa, representante do Clube de Desbravadores Moisés Mendes 
da Rocha, em Montes Claros; Prefeito Elzio Mata Dourado. 
representante da Prefeitura Municipal de Manga; Vereador 
Ivan Valadares Diniz, representante da Câmara Municipal de 
Pirapora; Vereador José Maria Saraiva, representante do 
Conselho Administrativo da Paróquia São João Batista, em 
Montes Claros; Vitor Luiz Dias, representante da Associação 
dos Moradores e Amigos do Bairro Ipiranga, em Montes Claros; 
Vereador Plínio Ferreira Ventura, Presidente e representante 
da Câmara Municipal de Matias Cardoso; Fernando Ferreira 
Deusdará, representante da Associação Comercial e Industrial 
e da Associação Rural de Montes Claros; Vereadores João 
Batista de Araújo e António Augusto de Oliveira, 
representantes da Câmara Municipal de Bocaiúva; Vereadora 
Maria Nelma ·Ferreira de 01 iveira, representante da Creche 
Marisa Vincintim, em Bocaiúva; José Geraldo Souto, repre-
sentante da Associação dos Corretores de Imóveis, em Montes 
Claros; Maria Isabel Noronha, representante da Prefeitura 
Municipal de Itacambira; Wagner Machado, representante do 
Sindicato dos Comerciários de Janaúba; Humberto de Souza 
Pereira, representante do Sindicato do Comércio Varejista de 
Montes Claros: Reginauro Silva, representante do "Diário do 
Norte de Minas": Márcia Oliveira de Barros, representante da 
Associação das Gestantes. em Montes Claros; Vereador Leobino 
Antunes de Bem, representante da Câmara Municipal de 
Janaúba; Arlon de Paulo Santiago Filho, representante da 
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - AMAM$ 

Max Oliveira Matos, representante da Associação Mineira 
de Empregados na Construção de Redes Elétricas - AMECRE -, 
em Montes Claros: Ricardo Díórgeo Alves Dias. representante 
do Grêmio da Escola Estadual Professora Helena Prates, em 
Montes Claros; Vereador Antônio Carlos Câmara, representante 
da Câmara Munic1pal de Montes Claros; Avel1no Pereira 
Nogueira, representante do- Conselho Sindical dos 
Trabalhadores do Norte de Minas, em Montes Claros; Júlio 
César Dias Almeida. representante da Associação Rural Campo 
Limpo. em Engenheiro Navarro; Porfírio Francisco de Souza, 
representante do Conselho Sindical dos Trabalhadores Rurais 
e Urbanos do Norte de Minas; Aureolano Miranda, 
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representante da Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária Espinosa, em Montes Claros; Vereador Orival 
José Souto. representante da Câmara Municipal de Bocaiúva; 
Áureo Fabiano Soares Souza, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais 
SINDIELETRO , em Montes Claros; João José Ramos, 
representante da Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais 
de São Francisco; Lucílio Batista Mendes, representante da 
Associação de Santana do Novo Mundo. em Juramento; Edilson 
Geraldo Viana, representante do jornal "Maria da Cruz 
Notícias", em Maria da Cruz; José António Nunes, 
representante da Comunidade Comunitária de Moradores de 
Borá, em Brasília de Minas; Luiza Lopes Leal, representante 
da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado de 
Santo Antônio, em Francisco Dumont; Prefeito Antônio Gomes 
Silva, representante da Prefeitura Municipal de Riacho dos 
Machados; Jurandir Rodrigues César, representante da 
Prefeitura Municipal de Juramento; Prefeito Fernando Renato 
Batista Calixto, representante da Prefeitura Municipal de 
Bocaiúva; José Antônio da Silva Jesus, representante da 
Associação de Amigos do Bairro Nova Alvorada, em Montes 
Claros; João José dos Santos, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e 
Material Elétrico de Pirapora; Paulo Pereira, representante 
do Sindicato dos Vigilantes, em Montes Claros; Helena 
Gonçalves de Oliveira. representante da Associação de 
Moradores do Conjunto Habitacional São Judas Tadeu - Cristo 
Rei, em Montes Claros; Geraldo Magalhães Zuba, representante 
da Sociedade São Vicente de Paula, em Montes Claros; Salmon 
Alencar de Sousa, representante da Associação Batista Luz e 
Vida, em Montes Claros; José Martins Diniz Ramalho, repre-
sentante da Classe dos Engenheiros Civil e Social de Montes 
Claros; Sivaldo Ribeiro dos Santos, representante do 
Movimento Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, em 
Montes Claros; João Francisco dos Santos, representante do 
Projeto Comunitário Betel, em Montes Claros; Jorge Luiz 
Pereira Ferreira, representante da Igreja Novo Mundo em 
Cristo. em Montes Claros; José Geraldo Mendonça, re-
presentante da Secretaria Municipal de Educação de Montes 
Claros; Vereador Eurípedes Xavier Souto, representante da 
Câmara Municipal de Montes Claros; Expedito Soares de Jesus, 
representante do Conselho Municipal de Saúde de Montes 
Claros; Márcia Beatriz Inácio, representante do Sindicato 
dos Professores do Estado de Minas Gerais, em Montes Claros; 
Edina de Souza Ramos e. Gabriel do Nascimento Vieira . 
representantes da Comissão Pastoral da Moradia, Diocese de 
Montes Claros; Carlúcia Maria Rodrigues, representante da 
Fundação Nacional de Saúde, em Montes Claros; Maria Lêda 
Clementino Marques, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores no Ensino de Minas Gerais; Juvercino Fernandes 
Guimarães, representante da Loja Maçônica Justiça e 
Perfeição nQ 70, em Monte Azul; Antônio Adilson S. Araújo e 
Sebastião José Vieira Filho, representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Seção de Minas Gerais, em Montes 
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Claros; José Francisco dos Santos, representante da 
Associação Comunitária do Projeto Vida em Janaúba; Casa da 
Memória do Vale do São Francisco em Januária e Luciano Lauro 
da Silva, representante do Diretório dos Estudantes, em 
Montes Claros. Após a apresentação das propostas, o 
Coordenador, Deputado Marcos Helênio, informa aos presentes 
que as propostas de relevante interesse público serão discu-
tidas na Assembléia Legislativa, em reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária com as comissões às 
quais as matérias estiverem afetas. com a participação do 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 
que será convocado especificamente para esse fim, facultada 
a convocação de outras autoridades cuja presença se entender 
necessária. As matérias serão. também, encaminhadas ao 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. de que trata 
o art. 231 da Constituição do Estado, e à Comissão de 
Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário, a que se 
refere a Lei nQ 10.572, de 30/12/91. O Presidente, Deputado 
José Ferraz, manifesta sua satisfação pelo trabalho 
desenvolvido e sua convicção de que esse esforço resultará 
em benefícios para a região noroeste do Estado e fornecerá à 
Assembléia Legislativa subsidias para a elaboração e a 
apreciação de projetos, especialmente. o do Orçamento. Nesta 
oportunidade. agradece a acolhida que foi dispensada pelo 
povo de Montes Claros à Assembléia Legislativa e aos 
participantes desta audiência pública. Agradece, ainda, a 
efetiva contribuição de todos para o êxito desta iniciativa 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Audiências Públicas, 30 de junho de 1993. 
José Ferraz. Presidente - Marcos Helênio - Romeu Queiroz -

Roberto Amaral - Clêuber Carneiro- Wanderley Ávila- José 
Braga - José Maria Pinto - Bernardo Rubinger - João Batista 
- Antônio Fuzatto - Adelmo Carneiro Leão - Raul Messias -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen. 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 4 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 2 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

11 

SUMÁRIO, ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), 1ª Fase' 
Ata - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos e 
Garantias Fundamentais e de Constituição e Justiça e dos 
Deputados José Militão (4), Geraldo da Costa Pereira (2) e 
Roberto Amaral - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado 
Roberto Amaral - 2i Fase: Palavras do Sr. Presidente 
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h14min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz- José Militão- Elmo Braz- Amilcar Padovani -

Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio 
Pinheiro Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão Cóssimo Freitas Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Santanna - Ivo José - João Batista - João 
Marques- José Braga -Maria Olívia- Miguel Barbosa 
Mílton Salles- Péricles Ferreira- Roberto Amaral -Roberto 
Luiz Soares Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 
Tarcísio Henriques. 

O Sr.· Presidente (Deputado José Ferraz) A 1 ista 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. 

1i PARTE 

O Deputado Roberto 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

(PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

Amaral. 2Q-Secretário "ad hoc", 
da reunião anterior. que é aprovada 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber 
comunicações e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Pequeno Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
- São encaminhadas à Mesa, nesta oportunidade, comunicações 

das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de 
Constituição e Justiça e dos Deputados José Mil i tão (4). 
Geraldo da Costa Pereira (2) e Roberto Amaral . 

Oradores Inscritos 
-O Deputado Roberto Amaral profere discurso, que será 

publicado em outra oportunidade . 
O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a fase da 1ª parte da reun1ao, 
destinada a comunicações de Lideranças e a pronunciamentos 
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de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

21 Fase 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que se encontra sobre a 
mesa. para receber emendas, nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno, a Proposta de Emenda á Constituição nQ 
36/93. do Deputado José Militão. 

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

comunicação apresentada, nesta reunião, pela Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais - encaminhamento à Mesa do 
relatório do debate sobre o tema "Violência no Trânsito", 
por ela promovido. O teor do relatório é o seguinte: 

Relatório final do debate sobre o tema "violência no 
trânstto", promovido pela comtssão de direitos e garantfas 

fundamentais 
1 - Objetivo e metodologia 
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, à qual 

compete defender os direitos individuais, coletivos e 
sociais, promoveu, no período de 18 de março a 20 de abril, 
amplo debate sobre o tema "Violência no Trânsito", tendo em 
vista que os veículos motorizados se tornaram poderoso fator 
de risco para a vida e para a integridade corporal dos 
cidadãos. 

Pretendendo abordar os diferentes aspectos que envolvem a 
questão. a comissão ouviu especialistas e autoridades que 
pudessem fornecer subsidias para a solução do problema. 

Os estudos basearam-se. principalmente, nos pronunciamentos 
desses convidados, registrados nas notas taquigráficas e 
atas que compõem o processo. 

Foram abordados vários temas, especialmente 
para o trânsito. segurança e fiscalização e 
urbano e rodoviário. 

a educação 
planejamento 

Na oportunidade. especialistas dos diversos setores 
apresentaram sugestões. que a Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais pretende viabilizar, contribuindo 
para o aperfeiçoamento do sistema viário brasileiro. 

2 - Participantes dos debates 
Prestaram colaboração, como conferencistas e debatedores, 

os seguintes Deputados e convidados: Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, Presidente da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais; no dia 18/3/93: participantes: 
Deputados João Batista, Geraldo Rezende e Márcio Miranda; 
convidados: Dr. Wanderley Vieira Andrade, Diretor do DETRAN, 
Ora. Therezinha Orsini Rodarte, representante do DETRAN. e 
Sra. Joana d'Arc de Oliveira Furtado, representante da 
ENGETRAN; no dia 23/3/93: participantes: Deputados Márcio 
Miranda e Geraldo Rezende; convidados: Dr. Raimundo Cândido 
Júnior. Presidente da OAB-MG; Inspetor AntOnio José de 
Andrade Sobrinho, Superintendente da Policia Federal em 
Minas Gerais; Inspetor Gibram Souza Comi, Chefe do Serviço 
de Policia Rodoviária Federal de Minas Gerais, e Inspetor 
Marcílio Sérgio da Silva. Chefe do Setor de Educação da 
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Polícia Rodoviária; no dia 30/3/93: participantes: Deputados 
Ibrahim Jacob. Geraldo Rezende e Márcio Miranda; convida-
dos: Dr. Antônio José Chinelatto, Promotor da 14ª Vara 
Criminal de Belo Horizonte; Cel. Edvaldo Piccinini, 
Comandante de Policiamento de Belo Horizonte; Maj. Dagoberto 
Rocha Gandra, Comandante do Batalhão de Trânsito, e Cap. 
Luiz Carlos Lima, do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte; 
no dia 6/4/93: participantes: Deputados Wilson Pires, 
Ibranhim Jacob, Wellington de Castro e Antônio Pinheiro; 
convidados Dr. Wagner Vartuli, Coordenador da 
Coordenadoria de Apoio às Promotorias; Dr. Alaor Ferreira 
Pacheco, Chefe do 6Q Distrito Rodoviário do DNER; Ora. 
Terezinha Andrade, representante do Secretário da Educação 
e Diretora de Normas e Planejamento Curricular da Secretaria 
da Educação, e Or. Osmar do Carmo, Chefe do Serviço de 
Operações Rodoviárias. 

3 - Temas 
Para melhor compreensão dos fatos analisados, torna-se 

necessário proceder a uma síntese das declarações dos 
participantes, que serão sistematizadas de acordo com os 
principais temas levantados nas discussões, a saber: 
educação para o trânsito, segurança e fiscalização, 
engenharia urbana e rodoviária, direito e estatísticas. 
3.1 -Educação para o trânsito 
Os participantes dos debates foram unânimes em reconhecer 

que a educação para o trânsito é um imperativo em qualquer 
política global de prevenção de acidentes. 

As causas mais freqüentes dos sinistros são as chamadas 
causas humanas. A responsabilidade por grande parte das 
ocorrências é atribuída ao próprio motorista. No mesmo 
sentido, os atropelamentos se devem ao descuido dos 
pedestres. 

A educação para o trânsito atua de modo a inserir, na 
cultura brasileira, os valores afetos à segurança. Essa é a 
filosofia básica para se obterem resultados positivos no 
processo de modificação do comportamento humano em relação 
ao trânsito. 

O ensino intensivo dessa disciplina tem o propósito de 
atuar na formação de uma consciência coletiva, transformando 
a moral e a ética. Deve, portanto, ser ministrado desde a 
escola primária e intensificado no decorrer dos cursos 
posteriores. 

Nesse passo, destacou-se a necessidade de se introduzir, de 
forma obrigatória, a disciplina Legislação de Trânsito nas 
escolas do 1Q e 2Q graus. Tal medida em muito contribuiria 
para se efetivar um programa educativo de perspectivas 
amplas. 

As campanhas de esclarecimento e orientação foram 
consideradas um instrumento educativo de grande utilidade. 
Os poderes públicos devem concentrar esforços para divulgar 
regularmente campanhas de segurança no trânsito. em todos os 
meios de comunicação . 

A colaboração da iniciativa privada foi outro ponto 
destacado nos debates. As ações governamentais não são 
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suficientes para resolver os problemas, sendo imprescindível 
a participação de todos os setores da sociedade. Por meio de 
uma ação conjunta e sistematizada, é possível alcançar 
melhores resultados. 

A exemplo do que ocorre em muitos países, as empresas devem 
participar efetivamente dos programas de prevenção de 
acidentes. Para tanto, podem se equipar com materiais 
didáticos, tais como livros, impressos. filmes. cartilhas e 
adesivos voltados para o ensino relativo ao trânsito. Cabe 
ao poder público incentivar essa prática. 

A cooperação entre o Estado e empresas privadas não é 
inédita no Brasil e tem sido cada vez mais constante. 
Anotou-se, durante os debates, tal colaboração na edição do 
"Manual do Professor", publicação elaborada pelo DETRAN 
para ser distribuída às escolas primárias de Minas Gerais, e 
na aquisição de uma viatura, destinada a circular pelas ruas 
de Belo Horizonte para coordenar o tráfego. São bons 
exemplos de atuação conjunta do poder público e da 
iniciativa privada, a qual deve ser destacada e incentivada. 

As empresas de transporte. por terem uma participação ativa 
nos fluxos de trânsito urbano e rodoviário, devem dispor de 
equipes especializadas em ministrar cursos de reciclagem, 
com vistas a assegurar um bom padrão de serviços e a 
melhorar a atuação dos motoristas profissionais. 

De grande interesse é o trabalho que o DETRAN está 
realizando junto aos condutores. Com finalidade pedagógica e 
terapêutica. consiste em recuperar motoristas infratores, 
que são convidados, no ato da apreensão da carteira de 
habilitação, a participar do chamado Grupo de Recuperação e 
Reciclagem. Tal iniciativa é de fundamental importância para 
o processo de conscientização, já que medidas meramente 
punitivas não atingem o mal na sua essência. 

Isso posto, esta comissão conclui que a educação para o 
trânsito é tática importante na prevenção de acidentes, 
considerando inadiável sua efetiva implantação. 
3.2- Segurança e fiscalização 
Considerando o lamentável número de mortos e feridos em 

acidentes de trânsito, esta comissão manifestou uma grande 
preocupação com a segurança da pessoa humana. 

Apesar de ter uma frota menor que a de muitos países. o 
Brasil ostenta um dos trânsitos mais perigosos do mundo. 
Com uma população que cresce em ritmo acelerado, os 
investimentos na infra-estrutura v1ar1a não foram 
suficientes para adequá-la ao grande número de veículos em 
circulação. O resultado é uma frota que transita de-
sordenadamente pelas vias. sem que haja um planejamento 
consistente. 

Sens1vel a esse problema, a comissão entende que a situação 
exige uma fiscalização ostensiva para que as normas de 
trânsito sejam compulsoriamente cumpridas . 

Todos os conferencistas acordaram que, em termos de 
segurança, o meio mais eficaz é a fiscalização ostensiva dos 
policiais rodoviários, com a sua presença e com a utilização 
de radares, rádios. intercomunicadores, bafômetros, etc. É 
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preciso equipar nosso contingente policial para que ele 
exerça melhor as suas atribuições. 

Além disso, uma das providências mais urgentes é o aumento 
do número de patrulheiros do trânsito. Em Minas Gerais, a 
Polícia Rodoviária Federal conta um efetivo de 543 homens, o 
que é pouco para os 9.000km da rede rodoviária federal. Para 
o trânsito urbano. o efetivo de policiais do Batalhão de 
Polícia de Trânsito. somado ao de outros batalhões da 
Polícia Militar, chega a aproximadamente mil policiais em 
atuação, na proporção de 1 policial para cada 700 veículos. 

Essa atuação, por si só, não é capaz de coibir a violência 
no trânsito. É preciso que tanto a aptidão quanto o 
comportamento dos motoristas sejam repensados. As carteiras 
de habilitação são concedidas mediante exames rápidos; há 
falta de rigor, o que gera a aprovação de motoristas 
despreparados para a condução de veículos. Outro fator da 
grande incidência de ocorrências é o consumo de bebidas 
alcoólicas pelos motoristas. A venda desses produtos nas 
rodovias estaduais é expressamente proibida pela Lei 
Estadual nQ 10.127, de 5/4/90; no entanto, a observância 
dessa norma tem sido freqüentemente negligenciada. Devido à 
impossibilidade de se fiscalizarem os estabelecimentos às 
margens das rodovias, uma campanha de esclarecimento é a 
melhor maneira de se combater esse problema. 

Medidas paralelas devem ser tomadas, mediante a mobilização 
de todos os setores do Governo e da sociedade, numa ação 
conjunta e sistemática. As normas de segurança devem ser 
observadas pela população, independente da atuação 
coercitiva do Estado. A velocidade dos automóveis, por 
exemplo, encarada sempre como sinônimo de progresso técnico, 
ê responsável por muitos acidentes. Os nossos fabricantes 
devem colaborar para a conscientização dos usuários, a fim 
de esclarecê-los quanto aos riscos a que estão expostos ao 
transgredir os 1 imites legais de velocidade. Os 
proprietários, ao receberem dos fabricantes de automóveis o 
"Manual do Usuário", deveriam receber, também, um manual de 
segurança, contendo todas as informações para o uso seguro 
do veiculo. Além do mais, nossos fabricantes não têm 
acompanhado a moderna tecnologia de segurança. Existem 
dispositivos de segurança que, embora sejam comuns nos 
carros dos países desenvolvidos, no Brasil, ainda são 
desconhecidos. 

A vistoria técnica de veículos ê outro procedimento que 
deveria ser intensificado, pois garante que a frota 
circulante esteja em bom estado de conservação. Deve, 
portanto, ser reali-zada com maior freqüência e segundo 
critérios mais rígidos que os vigentes. É preciso que tal 
vistoria se torne um hábito espontâneo dos motoristas . 

Quanto à segurança, a participação da iniciativa privada 
ê, como já foi dito, fundamental. Seria de grande ajuda que 
organizações com capacidade técnica e econômica executassem 
ações necessárias à segurança no trânsito. São Paulo tem 
dado o exemplo, com a atuação dos Anjos do Asfalto, uma 
sociedade privada destinada a socorrer vítimas de acidentes 

É~--------------------------------------------------------------J 
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em estradas de rodagem. Um atendimento rápldo e eficiente é 
capaz de impedir muitas mortes. Empreendimentos como esse 
são de grande interesse para a comunidade. 

Os exames médicos, realizados por serviços especializados, 
são essenciais para o diagnóstico dos motoristas que não têm 
condições de dirigir e dos que precisam de tratamento para 
voltar ao volante. Devem ser obrigatórios e capazes de 
detectar qualquer moléstia que prejudique a capacidade de 
dirigir. 

Outras medidas de segurança preventiva são os cursos de 
reciclagem. já mencionados neste relatório, oferecidos 
àqueles que cometem infrações graves. Tais cursos devem ser 
compulsórios, condicionando a devolução da carteira de 
habilitação à aprovação em exames. 
O caminho para a consecução das medidas de segurança não é 

fácil_ Depende de um processo integrado, que atue 
simultaneamente sobre as principais causas dos acidentes de 
trânsito. A fiscalização não deve ser apenas repressiva mas 
também preventiva, pois é sabido que 80% dos acidentes 
poderiam ser evitados se fossem tomadas medidas eficientes 
de prevenção. 
3.3 - Planejamento de trânsito e engenharia urbana e 

rodoviária 
O planejamento viário inadequado dificulta a convivência 

harmoniosa entre o homem e o veiculo. A engenharia de 
trânsito deve procurar solucionar os problemas verificados 
nessa coexistência, garantindo fluidez e segurança. 

Os técnicos do DETRAN, órgão responsável pelo remanejamento 
e pela sinalização das vias. têm lutado para que seja 
compatibilizado o aumento da frota de veículos automotores 
com a necessidade de se eliminarem e de se reduzirem os 
pontos de conflitos. 

A ausência de restrições à expansão urbana, agravada pelo 
crescimento acelerado da frota de veículos, emerge como 
fator de deterioração das cidades, produzindo terríveis 
conseqüências em termos de ocupação do solo. 

Assim, os automóveis invadiram as vias. delas expulsando as 
pessoas e os transportes públicos. O resultado é um grande 
prejuízo no que concerne à da qualidade de vida urbana. 

A via deve ter condições ideais para garantir o máximo de 
segurança ao usuário, e o pedestre deve ser priorizado. 
Sanear o trânsito significa intervir nas vias de circulação 

para se incrementarem os indices de segurança. Nesse passo, 
torna-se evidente que o poder público deve investir em 
nossas rodovias, que se encontram em péssimo estado de 
conservação. 

A ocorrência de pavimentos danificados, deformados e de 
sinalizações horizontais e verticais inadequadas ou 
inexistentes contribui enormemente para o elevado número de 
sinistros. gerando, além de perdas humanas, enormes 
prejuizos para a economia nacional_ Os acidentes têm um 
custo alto: representam perda de produção, custo de 
atendimento médico-hospitalar, indenizações. aposentadorias, 
etc . 
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Outra ação prioritária é o aperfeiçoamento do transporte 
coletivo. Tal providência é essencial para a redução do 
excessivo número de carros particulares em circulação, fator 
responsáve 1 por muitos congestionamentos. A c r i se do 
combustível deve ser também considerada, ao se privilegiar o 
transporte coletivo. 

Devido aos precários recursos de que o Estado dispõe, a 
iniciativa privada deve ser chamada a participar de 
projetos, como a duplicação de rodovias, a construção de 
pontes e viadutos, recebendo a devida contrapartida 
econômica por meio da cobrança de pedágio. Os investimentos 
públicos devem priorizar os projetos que produzam benefícios 
sociais maiores. como a implantação de trens de subúrbio nas 
principais regiões metroPolitanas do Estado, o 
aperfeiçoamento da sinalização de trânsito e o aprimoramento 
dos transportes hidroviário e ferroviário. 
3.4 - Direito no trânsito 
Os conferencistas ressaltaram a necessidade de se aplicar 

adequadamente a Justiça nos casos de transgressões no 
trânsito. Os culpados devem ser condenados, e a reparação 
dos danos deve ser promovida sem demora. Faz-se mister a 
adoção de ritos processuais mais céleres, o que evitaria a 
impunidade e consolidaria o papel da instituição judiciária 
no tocante às infrações ocorridas no trânsito. Impõe-se se-
jam colocados à disposição da Justiça todos os recursos e 
meios necessários para o desempenho de sua elevada missão. 
Isso contribuirá para a prevenção dos acidentes de trânsito; 
se não o for em decorrência da conscientização, haverá de 
sê-lo pela certeza da punição. 

O Juiz deve julgar acertadamente e com presteza. Para 
tanto, deverá contar com um levantamento preciso das 
circunstâncias do acidente, o que demanda uma série de 
exigências práticas: transporte imediato ao local, 
equipamentos específicos e equipe de profissionais 
especializados. Assim, as causas do acidente poderão ser 
facilmente determinadas, e o Juiz poderá decidir com pleno 
acerto. 

Os Juizados 
visando a 
menores . 

de Pequenas Causas devem ser aperfeiçoados, 
se resolverem definitivamente as questões 

As punições devem ser aplicadas efetivamente. impedindo que 
os infratores continuem atuando de maneira criminosa. É 
sabido que as atuais penas não têm logrado os resultados 
desejados no combate aos crimes cometidos no trânsito . 

Esta comissão lembra Montesquieu, ao observar que a 
eficácia da repressão não reside na gravidade das penas, mas 
na certeza da punição. Assim, o mais importante é 
proporcionar a certeza de que, cometido o delito, o infrator 
não poderá escusar-se da responsabilidade, seja penal, seja 
civil. 

Quanto ao procedimento, deve atender ao principio da 
celeridade, evitando-se a inexeqüibilidade. A Ordem dos 
Advogados do Brasil. Seção de Minas Gerais, por seu 
Presidente, salientou a necessidade de se concentrarem os 

~~------------------------------------------------------------~ 
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esforços da entidade para se alterar a legislação processual 
brasileira, criando-se um rito especial para os processos 
relativos a causas que dizem respeito ao trânsito. 
São sugestões que. sem dúvida, poderão contribuir para o 

aperfeiçoamento da legislação do trânsito, adequando-a à 
realidade brasileira. 
3.5 - Estatísticas 
Esta comissão ouviu dos especialistas dados assustadores. 

comprovados pelas estatísticas apuradas em Minas Gerais pela 
Policia Militar e pela Secretaria de Estado da Segurança 
Pública. 

A Capital mineira ocupa lugar de destaque 
diz respeito ao grande número de acidentes 
embora, do ponto de vista da fluidez, seu 
apresente um nivel satisfatório, sem a 
congestionamentos. 

no País no que 
no trânsito, 

trânsito ainda 
ocorrência de 

Comparação do número de veículos circulantes com o efetivo 
de policiais de trânsito 

Somando-se o efetivo de policiais do BPTran com o dos 
outros batalhões com sede na Capital, temos, atualmente, 
aproximadamente mil homens atuando, diariamente, no trânsito 
urbano. Isso significa uma proporção de 1 PM para cada 700 
veículos, conforme o quadro seguinte. 
(-O quadro mencionado foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" de 4/8/93.) 
4 - Conclusão 
Do que foi exposto, depreende-se que é dever patriótico do 

poder público e de toda a sociedade combater a violência no 
trânsito, até que esta baixe a níveis toleráveis. 

Urge que medidas saneadoras sejam postas em prática, sem 
perda de tempo. 

As sugestões aqui discutidas serão levadas às autoridades 
competentes a fim de que sirvam de base para as ações 
governamentais. 
Esta comissão propõe à Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais a adoção das medidas que se seguem. 
A) Para o aperfeiçoamento do trânsito. por meio de uma 

intensa campanha educativa: 
1 - confecção de cartilhas e outros materiais didáticos. 

para serem distribuídos gratuitamente nas escolas públicas e 
particulares; 

2 - parceria com outras entidades públicas e privadas no 
lançamento de uma campanha publicitária a ser veiculada nos 
diversos órgãos de comunicação; 

3 requer i menta ao Canse 1 ho Federa 1 de Educação, 
solicitando a inclusão da legislação de trânsito como 
conteúdo programático de Estudos Sociais ou como disciplina 
curricular obrigatória para os cursos do lQ e 2Q graus. 

B) Para o aumento da fiscalização, no sentido de se 
garantir a segurança corporal e patrimonial dos cidadãos: 

1 - requerimento ao Governador do Estado de Minas Gerais, 
sol i citando a admissão de mais patrulheiros, com vistas a 
reforçar o efetivo da Polícia Rodoviária Estadual e do 
Batalhão de Trânsito da Policia Militar; 
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2 - requerimento ao Governador do Estado e ao Comandante da 
Polícia Rodoviária Estadual. solicitando uma fiscalização 
mais rigorosa dos bares, restaurantes e similares 
localizados nas rodovias estaduais, para coibir a venda de 
bebidas alcóolicas. 

C) Para sanear o trânsito, resolvendo-se o problema das 
sinalizações horizontais e verticais deficientes ou 
inexistentes e consertando-se os pavimentos danificados ou 
em precárias condições de segurança: 

1 - requerimento dirigido ao Governador do Estado, ao 
Diretor do DETRAN e ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando 
reparos que possibilitem a leitura de placas de sinalização 
e a pavimentação das estradas de rodagem danificadas, onde 
se fizer necessário. 

D) Para proporcionar ao País uma legislação mais adequada à 
realidade brasileira. eliminando-se a impunidade: 

1 requerimento dirigido ao Congresso Nacional, 
solicitando a adoção de um rito processual mais célere nas 
ações afetas ao trânsito. 

Por fim, os membros desta Casa poderão elaborar projetos, 
dentro da sua competência, os quais serão submetidos a esta 
comissão e, posteriormente, ao Plenário, oferecendo ao 
Estado de Minas Gerais novas leis que possam reduzir o 
grande número de vítimas da violência no trânsito. 
Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda ~ Geraldo 

Rezende - José Braga. 
-Ciente. Publioue-se. 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reun1ao pela Comissão de 
Justiça - aprovação do Requerimento nQ 4.040/93, do Deputado 
Hely Tarquínio (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados José 
Militão- falecimento das Sras. Afonsina da Rosa e Benedita 
Saber e do Sr .. João Olívio Megale, em Borda da Mata, e da 
Sra. Sílvia Helena, em Uberaba (Ciente. Oficie-se.); Geraldo 
da Costa Pereira - falecimento do Sr. Manoel Ferreira e da 
Sra. Maria José Alves, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.); e 
Roberto Amaral -realização do I Encontro Regional do CREA-
MG, em Montes Claros, nos dias 11 e 12 de julho de 1993 
(Ciente. Publique-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas. Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reun1ao e convoca os 
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3 de agosto, às 14 
horas, com a ordem do dia regimental. 

ATA DA 49a REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Miguel Barbosa . 
Glycon Terra Pinto e Ivo José, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos os trabalhos, 

'L-------------------------------------------------------------~ 
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esclarece que a reun1ao se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a tratar de assuntos pertinentes à co-
missão e sol1cita ao Deputado I-vo 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 Glycon Terra 
Pinto e Miguel Barbosa. O Deputado Glycon Terra Pinto acusa 
o recebimento de correspondência encaminhada à comissão pela 
Companhia Atlantic de Petróleo. que solicita a relação dos 
projetos de lei que se encontram em tramitação e das 
proposições da comissão relacionadas com as atividades da 
referida companhia e o Deputado Miguel Barbosa procede à 
leitura da correspondência enviada à comissão pela FEAM em 
resposta ao oficio do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que 
solícita credenciamento legal, junto àquela fundação, para o 
O r. Sérgio Má r i' o Regi na, Consultor da Secretar i a de Esta do 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Encerrada a 1g 
parte dos trabalhos. o Presidente passa à 2a parte da reu-
nião. Na 1g fase da Ordem do Dia, o Presidente faz a leitura 
de dois requerimentos apresentados pela Deputada Maria 
Elvira, em que solicita seja formulado por esta comissão um 
programa contra a caça predatória, e que seja desenvolvido, 
junto às empresas, aos sindicatos e às associações, um 
programa de reciclagem de 1 ixo. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Continuando, 
informa aos membros da comissão que a Deputada Maria Elvira 
apresentou em Plenário requerimento de sua autoria, solici-
tando a realização de seminário sobre o problema demográfico 
no Brasil: demografia X meio ambiente. Dando prosseguimento 
aos trabalhos, a Presidência passa à fase de votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente comunica que se encontra sobre a 
mesa o Requerimento nQ 4.489/93, de autoria do Deputado 
Marcelo Cecé que solicita a inserção nos anais da Casa de 
voto de congratulações com o Sr. Sílvio Diniz Ferreira, 
Diretor-Presidente da Cia. de Fiação de Tecidos Cedro e 
Cachoeira, pela inauguração solene da Estação de Tratamento 
de Efluentes da Fábrica Geraldo Magalhães. no Município de 
Sete Lagoas. Colocado em votação, nos termos da Deliberação 
da Mesa nQ 487, é o requerimento aprovado. Em seguida, a 
Presidência informa os parlamentares sobre a necessidade de 
se alterar o horário de funcionamento desta comissão, das 
9h30min para as 10 horas. Os Deputados aprovam por 
unanimidade a mudança do horário, que vigorará a partir do 
mês de agosto. 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, 3 de agosto de 1993. 
Rona 1 do Vasconce 11 os, Pres 1 dente Ivo José Aí 1 ton 

Vllela. 
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
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Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de julho 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Maria José 
Haueisen e Célio de Oliveira, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos e 
solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Passa-se à 2ª parte 
da reunião, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Opinam 
pela aprovação das proposições mencionadas a seguir os 
seguintes Relatores: Deputada Elisa Alves: Projetos de Lei 
nQs 1.142/92 e 1.240/93. ambos no 2Q turno; Deputado 
Francisco Ramalho: Projeto de Lei nQ 1.234/93, no 2Q turno; 
Deputado Gilmar Machado: Projeto de Lei nQ 1.253/93, no 2Q 
turno, na forma do vencido no lQ turno. Submetidos a 
discussão e votação. cada um por sua vez, são aprovados os 
projetos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os para a 
próxima reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Ambrósio 

Plnto- Gilmar Machado . 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 5 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 411ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.522 ao 
1.534/93 Requerimentos do nQ 4.576 ao 4.579/93 
Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral e Jaime Martins-
Comunicações: Comunicações do Deputado Tarcísio Henriques 
(2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim 
Jacob, Roberto Amaral. Bené Guedes e Bonifácio Mourão - 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): li Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Roberto Amaral; deferimento 
Requerimento do Deputado Jaime Martins; aprovação 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Elmo Braz 

-Roberto Carvalho- Bené Guedes -Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Ambrósio Pinto- Anderson Adauto- António 
Carlos Pereira Antônio Fuzatto Antônio Pinheiro 
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão- Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Dílzon 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 - João 
Batista - João Marques - Jorge Eduardo- José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Renato- Márcio Miranda -
Marcos Helênio -Maria José Haueisen- Maria Olivia- Mauri 
Torres - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo- Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Prestdente (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 . 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

~L-------------------------------------------------~ 
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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 1.522/93 

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à 
Climas Temperado e Tropical - MINASFRUTA 
providências. 

Fruticultura de 
e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica criado. no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura de Climas 
Temperado e Tropical - MINASFRUTA. 

Art. 2Q -Compete ao Poder Executivo, na administração e 
gerência do programa: 

I identificar e caracterizar as áreas propicias e 
adequadas à fruticultura de climas tropical e temperado; 
li - registrar e fiscalizar as unidades de produção. de 

industrialização e de comercialização do produto, 
assegurando sua qualidade; 
III - incentivar a comercialização, a exportação e o 

consumo de frutas, bem como o desenvolvimento técnico e 
econômico dos produtores; 

IV - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à 
melhoria da qualidade do produto e de seus derivados e dos 
métodos de produção, comercialização e produtividade do 
setor; 

v - identificar, no ~mbito do programa, os produtores 
carentes de recursos e incentivar a sua captação; 

VI - incentivar a cooperação entre produtores e assisti-los 
técnica e comercialmente; 

VII desenvolver ações que prop1c1em a melhoria da 
qualidade e da imagem da fruticultura mineira, em especial 
de doces e demais derivados, instituindo certificados de 
qual idade; 
VIII- celebrar .convênio com entidade de direito público ou 

privado para o bom andamento do programa. 
Art. 3Q- As ações governamentais relativas à implementação 

do programa a que se refere esta lei contarão com a 
participação de representantes dos produtores e dos 
trabalhadores do setor. 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará 

prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor 

publicação. 

a presente lei no 
publicação. 
na data de sua 

Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1993 . 
Roberto Carvalho 
Justificação: A fruticultura. seja de clima tropical, seja 

temperado, encontra em nosso Estado condições 
edafoclimáticas adequadas a sua produção. Ademais, o 
comércio, tanto interno quanto internacional, de frutas e 
derivados tem apresentado crescimento considerável nos 
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últimos anos. Nesse mercado o Brasil tem participado de 
forma incipiente e, pior, decrescente. 

"Enquanto o Chi 1 e transforma a produção de 220.000ha em 
US$1.000.000.000,00, o Brasil, detentor da posição de maior 
produtor de frutas do mundo, responsável por 340.000.000t, 
correspondente a 10% da produção mundial, não vende mais que 
US$150.000.000,00 por ano. 

Os 2.000.000ha de fruticultura não produzem frutas de 
qualidade compatível com as ex1genc1as do consumidor 
externo, tanto que participa apenas com 0,5% das exportações 
mundiais de US$20.000.000.000,00" (Eleuza Passos. jornal 
"Estado de Minas", 7/7/93). 
Se a realidade brasileira 

Minas em nada fica a dever. 
no setor já é um desastre. a de 

Este projeto visa organizar a intervenção do Estado no 
setor, melhorar a qualidade de seus serviços e propiciar a 
sua integração com o setor privado que atua na área, gerando 
mais emprego no campo, melhoria na renda do setor e 
modernização e diversificação de nossa agroindústria. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

AgropecUária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 19S, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.523/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Santa Cruz do Escalvado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta; 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Santa Cruz do Escalvado o imóvel situado 
naquela cidade, no bairro denominado Patrimônio, constando 
de um terreno com área total de 2.SOOm2 (dois mil e 
quinhentos metros quadrados), confrontando pela frente, numa 
extensão de SOm (cinqüenta metros), com a Rua S. Bento; pelo 
lado direito. numa extensão de SOm (cinqüenta metros), com a 
Rua Santo Antônio; pelo lado esquerdo, numa extensão de SOm 
(cinqüenta metros), com Luiz João de Deus; e pelos fundos, 
numa extensão de som (cinqüenta metros), com Manoel Rocha, 
conforme o constante na certidão de transcrição referente à 
aquisição do referido imóvel pelo Estado de Minas Gerais, 
passada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Ponte Nova. datada de 8 de julho de 1993 . 
Parágrafo único - O terreno a que se refere o artigo 

destina-se à construção de uma área de lazer em benefício 
da comunidade local. 
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao patrimônio do 

prazo de até 3 (três) anos a contar da data 
desta lei, não lhe for dada a destinação 
parágrafo único do art. 1Q . 

Estado se, no 
de pub 1 i cação 
prevista no 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publ ;cação. 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993 . 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Doado ao Estado pela Cúria Metropolitana de 

Mariana em 22/11/61, o imóvel em questão destinava-se a 
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em estrutura 
alí funcionou 
encontra-se, 

A meta que se busca alcançar por via do projeto de lei ora 
proposto é a de promover um adequado e útil aproveitamento 
do terreno pela municipalidade. que nele pretende construir 
quadras de esporte e implantar uma área de lazer. Tal obra 
propiciará à comunidade local, em particular aos moradores 
do Bairro Património, entretenimento saudável e fraternal. 

Por entender mer1tória a proposição, conto com o apoio dos 
nobres pares nesta Casa a sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI Ng 1.514/93 
Institui o passe livre para os servidores da PMMG e da 

Polícia Civil e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica assegurado aos servidores das Policias 

Militar e Civil do Estado de Minas Gerais o transporte 
gratuito nas linhas de Onibus intermunicipais. na 
conformidade desta lei. 

f 1Q - Para efe1to de cumprimento desta lei. consideram-se 
1 inhas de ônibus intermunicipais previstas no "caput" deste 
artigo as empresas de ônibus que fazem ligações entre os 
municípios do Estado de Minas Gerais. 

f 2Q - Serão beneficiados por esta lei todos os integrantes 
da Polícia Militar que estiverem fardados e os da Polícia 
Civil que estiverem, comprovadamente, em serviço. 

Art. 2Q Caberá ao Governo do Estado, através das 
instituições policiais, dos órgãos municipais de transporte 
e do DER-MG, a fiscalização do cumprimento desta lei, 
autuando as empresas que a descumprirem e cominando-lhes as 
sanções administrativas e legais cabíveis. 
Art. 3Q -Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 

dias. com a participação das instituições interessadas. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira 
Justificação: Ao apresentarmos este projeto de lei, temos 

como princípio básico o entendimento de que a atribuição dos 
policiais militar e civil de nosso Estado é manter a 
segurança e a ordem interna. nas relações entre os cidadãos . 
Sabedores que somos das dificuldades por que passa o 

Governo do Estado para garantir salário elevado aos 
policiais, apresentamos este projeto de lei, exatamente para 
que se garanta o que até agora é convenção . 

Através de norma de cortesia entre a Policia Militar e as 
empresas de transportes, o policial fardado tem livre acesso 
ao interior dos ônibus sem ter que pagar passagem. O mesmo 
não acontece com o policial civil, que, não estando em 
trabalho explicito, normalmente está à paisana, o que 
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acesso ao veículo 

Nosso intuito é garantir e estender esse benefício àqueles 
que zelam pela segurança e pela tranqüilidade do cidadão. 

Certos de que a segurança do cidadão e a melhoria da 
qualidade de vida de quem por ela zela têm sido preocupação 
constante da sociedade e dos parlamentares desta Casa 
Legislativa, solicitamos apoio à aprovação deste projeto de 
lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO OE LEI NQ 1.525/93 
Institui gratificação para o servidor público do Estado de 

Minas Gerais pai ou mãe de filhos provenientes de parto 
gemelar. 

A Assembléia 
decreta: 

Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1Q - Fica assegurada a servidor ou servidora do 
Estado de Minas Gerais pai ou mãe de filhos provenientes de 
parto gemelar gratificação correspondente à um salário 
integral do pai ou da mãe, para cada filho nascido que 
exceder a unidade. 

§ lQ Terá direito à gratificação 
perceber. no dia do nascimento, até 5 
mínimos. 

o servidor que 
(cinco) salários 

p 2Q - Se o casal for funcionário do Estado de Minas 
Gerais, a gratificação só será paga uma vez, beneficiando a 
mãe. 

Art. 2Q -No caso de o servidor perceber, na época do 
nascimento. salário superior ao teto estipulado de 5 (cinco) 
salários mínimos. terá ele direito de receber a gratificação 
de que trata esta lei. 

Art. 3Q -Caberá ao Governo, através do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, 
estabelecer os procedimentos para o efetivo cumprimento 
desta lei. 

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993. 
Célio de 01 ivei r a 
Justificação: Conscientes que somos das dificuldades de 

ter e educar filhos nos dias de hoje, a começar pelas 
compras do enxoval e pelo parto e chegando à alimentação do 
bebê, podemos imaginar os momentos difíceis por que passam 
os pais que têm gêmeos ou mais filhos de uma vez. 

A única ajuda de custo recebida pelos pais é o famigerado 
abono familiar, que, em junho próximo passado, foi de 
Cr$30.000,00, o que correspondia ao valor de apenas um litro 
de leite. 

Por conhecermos 
remédios. pediatra, 

os custos de fraldas, mamadeiras . 
leite, entre outras coisas, achamos 
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justo e digno auxiliar os pais para que consigam adequar-se 
financeiramente à nova situação. 

Os aparelhos científicos de hoje, como os 
podem alertar os pais para o nascimento de 
No entanto, como dobrar horas trabalhadas 
orçamento familiar? 

de ultra-som, já 
mais de um bebê. 

para aumentar o 

Sabemos. por estatísticas, que o índice de nascimentos de 
filhos gemelares é muito baixo. Assim, buscamos minimizar, 
em parte, por meio deste projeto de lei, as despesas 
elevadas enfrentadas pelos pais nos primeiros momentos após 
o nascimento. 

Acreditamos ser o mérito deste projeto de lei garantir um 
mínimo de segurança àqueles que serão, como reza o jargão 

·popular. o futuro deste País. 
Diante do exposto. contamos 

para a aprovação deste projeto. 
com o apoio dos nobres 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 1.526/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Estrela 

do Indaiá terreno urbano destinado à construção de quadra 
pol iesport iva. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Estrela do Indaiá um lote de terreno situado 
naquela cidade, na Praça da Independência. com a área total 
de 2.573m2 (dois mil qu1nhentos e setenta e três metros 
quadrados). confrontando pela frente. numa extensão de 62m 
(sessenta e dois metros), com a Rua Afonso Pena; pelo lado 
direito, numa extensão de 41m (quarenta e um metros), com a 
Rua Epitácio Pessoa; pelo lado esquerdo, numa extensão de 
42m (quarenta e dois metros), com a Rua Osvaldo Cruz; e, 
pelos fundos, numa extensão de 62m (sessenta e dois metros), 
com a Rua Feliciano Cardoso. O imóvel está registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do 
Indaia, a fls. 248 do livro 3-EE. nQ de ordem 15.912, de 30 
de outubro de 1961. 
Parágrafo único - O terreno a que se refere o artigo se 

destina à construção de uma quadra pol1esportiva. 
Art. 2Q O terreno objeto desta lei reverterá ao 

património do Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos a contar 
da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. lQ . 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1993. 
Jaime Martins 
Justificação: Autorizada pela Lei Municipal no 304, de 

10/10/61, a Prefeitura do Município de Estrela do Inda i á 
doou ao Estado de Minas Gerais o terreno de propriedade do 
referido município, descrito no art. 1Q deste projeto de 
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lei, para construção de um grupo escolar, conforme escritura 
pública de doação. 

Passados mais de 30 anos sem que o Estado de Minas Gerais 
tenha dado ao imóvel o destino previsto na lei municipal de 
doação, o Município de Estrela do Indaiá reinvidica agora o 
retorno do terreno à sua propriedade e domínio, para dar-lhe 
destinação social relevante. qual seja, a construção de uma 
quadra políesportiva. 

Assim, em face do elevado alcance social da iniciativa 
proposta, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NO 1.527/93 
Altera a denominação da Escola-Estadual Capim Branco. do 

povoado de Mocambo, no Municipio de São Francisco, para 
Escola Estadual Clemência Rodrigues de Jesus. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica alterada a denominação da Escola Estadual 

Capim Branco, do povoado de Mocambo, no Município de São 
Francisco. para Escola Estadual Clemência Rodrigues de 
Jesus. 

Ar t . 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral 
Justificação: A legislação que estabelece os critérios para 

denominação de próprios públicos dispõe que a escolha deve 
recair em nomes de pessoas já falecidas, que tenham prestado 
relevantes serviços à comun1dade. 

Nesse aspecto, Clemência Rodrigues de Jesus destaca-se, em 
função de toda uma vida dedicada à família e a seus 
conterrâneos. 

Atuando como enfermeira, mostrou-se de uma dedicação ímpar. 
procurando socorrer os mais necessitados, não medindo 
esforços para mitigar a dor daqueles que a procuravam. Foi, 
ainda. responsável pela criação do Culto Dominical, que 
desempenha eficaz trabalho junto às crianças e jovens. 

O reconhecimento de seu magnífico trabalho comunitár1o vem 
agora, quando o próprio colegiado da Escola Estadual Capim 
Branco encaminha até esta Casa a solicitação objeto da 
presente proposição. 

Por todos os fatores apontados, esperamos a aprovação deste 
projeto. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação. nos 
c/c o art. 104, inciso I. do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.528/93 
Declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora do 

Patrocínio do Santíssimo Sacramento, com sede no Município 
de Sacramento . 

'L-------------------------------------------------------~ 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento. com 
sede no Município de Sacramento. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Fundação Nossa Senhora do 

Santíssimo Sacramento é pessoa jurídica de 
sem fins lucrativos, com sede e foro 
Sacramento. 

Patrocínio do 
direito privado 

na cidade de 

Fundada em 1984, a entidade se dedica a ações que 
privilegiam a educação, a cultura, a formação cultural e a 
promoção humana, tendo suas atividades voltadas. em 
especial, para o menor carente. 

Pelos reais benefícios que tem prestado à 
acreditamos ser bastante justo e oportuno 
utilidade pública a entidade em questão. 

comunidade, 
declarar de 

-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 I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.529/93 
Declara de utilidade pública o Circulo da Amizade de 

Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Circulo da 

Amizade de Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação_ 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Anderson Adauto 
Justificação: O Circulo da Amizade de Uberaba Norte visa à 

promoção de campanhas de -assistência social aos menores e à 
velhice desamparados, bem como à aproximação de famílias de 
rotarianos da comunidade local. 

Por outro lado, a associação atende a todos os requisitos 
da Lei nQ 5.830, de 1971, estando seu estatuto regularmente 
registrado no Cartório de Registros de Títulos e Documentos 
de Uberaba. 

Nada mais justo, portanto, que a aprovação deste projeto, 
tendo em vista o caráter de utilidade pública da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.530/93 
Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Fortaleza de Minas . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

!L-------------------------------------------------------------~ 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza de 
Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 

de sua 

Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo é umà 
sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade 
a assistência soc1al às pessoas idosas e carentes. 

Os documentos anexados à proposição comprovam que a 
entidade atende às exigências da Lei nQ 5.830, de 1971, e 
merece, portanto, ser declarada de utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.531/93 
Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de São João Batista do Glória. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

São Vicente de Paulo, com sede no Município de São João 
Batista do Glória. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade 
a assistência social às pessoas idosas e carentes. 

Os documentos anexados à proposição comprovam que a 
entidade atende às exigências da Lei no 5.830, de 1971, que 
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.532/93 
Declara de utilidade pública a Sociedade dos Amigos de 

Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

dos Amigos de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 ; cação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1993 . 
João Marques 
Justificação: A 

entidade que se 
da comunidade 

Sociedade dos Amigos de Inhapim é uma 
destina à promoção da cultura e da educação 
local. Seu estatuto está registrado no 

§L_ ______________________________________________________ _J 
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Cartório de Registros de Títulos e Documentos de Inhapim. 
Assim, os documentos anexados à proposição estão de acordo 
com as exigências da Lei no 5.830, de 1971, preenchendo a 
instituição os requisitos necessários à declaração de 
utilidade pública de entidades. 

- 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 I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NO 1.533/93 
Declara de utilidade pública o-Coral Pequenos Cantores de 

Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Coral 

Pequenos Cantores de Pará de Minas. com sede no Município de 
Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993. 
AntOnio JUlio 
Justificação: O Coral Pequenos Cantores de Pará de Minas é 

uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 24/10/87, 
e está em pleno e regular funcionamento. conforme 
documentação anexa. Sua diretoria é formada de pessoas 
idôneas, que nada recebem pelo exercício de seus cargos. 
A entidade tem planos de atividades artísticas especificas 

para crianças, tendo em vista a grande importância do 
trabalho musical e coletivo na formação da personalidade do 
indivíduo. Busca desenvolver na criança, por meio do canto 
coral, valores como a criatividade, a autocrítica, a 
autoconfiança, a capacidade de integração e o trabalho 
coletivo. a sensibilidade musical relativa a valores 
qualitativos e quantitativos, a concentração, a faculdade de 
comparação, a análise, a memória, a comunicação, a 
disponibilidade e a auto-expressão. 

Diante do exposto. contamos com a sensibilidade e o apoio 
dos nobres pares nesta Casa para 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 I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.534/93 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Lázaro, com 

sede no Município de Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declaradode utilidadepUblica o Centro 

Espirita Lázaro, com sede no Município de Formiga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 1993 . 
Eduardo Brás 
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Justificação: O Centro Espírita Lázaro é uma entidade 
civil, filantrópica e espírita sem fins lucrativos, 
localizada na Rua Marechal Deodoro, 117, no Município de 
Formiga. Fundado em 29/4/28, tem por finalidade o estudo 
teórico. experimental e prático do espiritismo, bem como a 
prestação de assistência espiritual e material por meio de 
seus departamentos a todas as pessoas, sem distinção. 

A entidade dinamiza a prática da caridade de modo geral e 
gratuito aos necessitados, através da distribuição de 
medicamentos e ali mentes. prestando também assistência moral 
e espiritual nas vias públicas, presidias, hospitais e 
outros. A entidade é mantenedora de uma escola infantil -
Escola Infantil Bezerra de Menezes-, de uma creche- Lar 
Espírita Renascer e de uma biblioteca Biblioteca 
Espírita Manoel Godoy - na própria instituição, para uso dos 
sócios contribuintes e ativos e de pessoas necessitadas. 

A entidade utll iza meios criteriosos para a difusão da 
doutrina espírita, como mensagens, publicações doutrinárias, 
reuniões, palestras e feiras do livro espírita. 

Na certeza de que esta proposição merecerá o apoio dos 
ilustres pares, contamos com sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.576/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Inspetor-Chefe do CREA-MG de Montes Claros pela realização, 
nos dias 11 e 12 de julho do corrente, do I Encontro 
Regional do CREA-MG. 

NQ 4.577/93, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento 
do ex-Prefeito de Manhuaçu Fernando Mauril1o Lopes, e de sua 
esposa. filha e neto. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.578/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
fOrmulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à 
realização de obras de iluminação da Rodovia BR-262, no 
trevo do Município de Nova Serrana. (- À Comissão de 
Política Energética.) 

NQ 4.579/93, do Deputado Wilson Pires, sol i citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
pavimentação dos _trechos de rodovias que menciona. (- Â 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja transformada a 
1a parte de reunião ordinária em especial para comemorar o 
100Q aniversário da Junta Comercial de Minas Gerais . 

Do Deputado Jaime Martins. solicitando seja formada 
comissão de Deputados para, em atenção a convite do Provedor 
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, fazer uma 
visita àquela instituição e inteirar-se do trabalho ali 
realizado. 

COMUNICAÇÕES 
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- São também encaminhadas à Mesa duas comunicações do Depu-
tado Tarcísio Henriques. 

oradores Inscritos 
-Os Deputados Ibrahtm Jacob, Roberto Amaral. eené Guedes e 

Bonifácio Mourão proferem discursos, que serão publlcados em 
outra edição. 

2ª PARTE (ORDEM DO OIA) 
1ª Fase 

O Sr. Prestdente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidêncla passa à 2g parte da reun1ao, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que está encaminhando, 

nesta data. a todos os Deputados as demandas regionais para 
a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 
1994, apresentadas por ocasião das audiências públicas 
regionais realizadas pela Assembléia Legislativa nos meses 
de abril a julho do corrente ano, e já devidamente 
sistematizadas, por temas e por macrorregiões, pelo Departa-
mento de Consultoria e Pesquisa da Casa, esclarecendo que as 
comissões permanentes se encarregarão, agora, de analisar as 
propostas apresentadas, destacando as de relevante interesse 
público, a fim de, oportunamente, encaminhá-las ao Poder 
Executivo. A Presidência informa, ainda. que. no decorrer do 
prazo para requerimentos de informações ao Poder Executivo e 
ao Tribunal de Contas sobre o processo de prestação de 
contas do Governador do Estado, foram apresentados dois 
requerimentos, de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Pereira. que receberam os nQs 1 e 2, cujo teor é o seguinte. 
(- Lê' ) 

"REQUERIMENTO NO 1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia L8gislativa do Estado de 
Minas Gerais: 
O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais, vem 

pleitear a V. Exa. que requeira ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais a informação ao final solicitada, com 
a final idade de instruir a discussão, nesta Casa, da 
prestação de contas do Governo do Estado, relativa ao 
exercício flnanceiro do ano de 1992: 

1 - No texto do relatório da Comissão de Acompanhamento da 
Execução Orçamentária do Estado, relativo ao Balanço Geral 
nQ 98.312-8, do Governo do Estado de Minas Gerais (exercício 
financeiro de 1992), em sua parte II, relativa à 
administraçao indireta, na pág. 22, está contida a seguinte 
afirmação: " o Estado uti 1 izou-se, em 1991, de um 
instrumento contábil para atendimento ao art. 212 da 
Constituição Estadual. dentro do exercício da competência da 
despesa. Em 1992, utilizou-se do artifício da 'baixa' em 
'Restos a Pagar'. para fugir ao cumprimento daquele mesmo 
dispositivo constitucional" . 

2 - Ainda, nas notas taquigráficas relativas à votação do 
parecer prévio favorável à aprovação das contas do Governo 
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do Estado, em várias passagens, encontram-se afirmações 
semelhantes, dos Conselheiros. 

"Com o mesmo procedimento do ano anterior, os Encargos 
Gerais do Estado, simulando o cumprimento da disposição 
constituc1ona1, durante o exercício efetivaram a 
transferência de apenas 9% (nove por cento) dos recursos 
devidos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG. Os restantes 91% (noventa e um por cento) 
foram inscritos nos 'Restos a Pagar' dos EGE, para repasse 
no exercício atual." (Conselheiro Moura e Castro. p. 171.) 

"Assim, comprova-se que o valor não repassado em 1991 e 
inscrito em "Restos a Pagar", ao final daquele exercício, 
não foi efetivamente transferido à FAPEMIG durante o 
exercicio de 1992, em desrespeito ao art. 212 da 
Constituição Estadual, antes referido." (Conselheiro 
Maurício Aleixo, p. 175.) 

3 Informa-nos, ainda, o relatório da Comissão de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado (p. 149): 
"As liberações das parcelas não obedeceram à modalidade de 
duodécimos mensais". 
4- Como se pode ver, a despeito das inconstitucionalidades 

constatadas. apesar de registrar-se "um ar artifício", com o 
fim de "fugir ao cumprimento" de um dispositivo 
constitucional. houve aprovação prévia das contas. 

Levando-se em consideração que a questão das verbas para a 
pesquisa é de fundamental import~ncia para a comunidade em 
geral, tem cabimento a seguinte indagação: "Se a maior parte 
dos recursos não foi sequer transferida, se o que houve foi 
um "artifício contábil 11 para simular o cumprimento da 
Constituição, em que se fundamenta o Tribunal de Contas do 
Estado para aprovar previamente as contas do Governo do 
Estado?". 
Sala das Reuniões. 2 de agosto de 1993. 
Antônio Carlos Pereira" 

"REQUERIMENTO No 2 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

O Deputado que este subscreve. nos termos regimentais, vem 
pleitear a V. Exa. que requeira ao Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais as informações abaixo solicitadas. com a 
finalidade de instruir a discussão, nesta Casa. da prestação 
de contas do Governo do Estado, relativas ao exercício 
financeiro do ano de 1992: 

1 - Se houve a destinação orçamentária dos 
cento) para a FAPEMIG, por que não se 
transferência de tais recursos àquela entidade? 

3% (três por 
efetivou a 

2 - Por que o volume de recursos não transferidos no 
exercício de 1991 foi inscrito em "Restos a Pagar" e 
cancelado em 1992? 
3- O valor de Cr$307.746.735.000,00 (trezentos e sete 

bilhões setecentos e quarenta e seis milhões setecentos· e 
trinta e cinco mil cruzeiros) inscrito em ''Restos a Pagar" 
no exercício de 1992, a ser pago em 1993, está sendo pago? 
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Quais os valores já pagos? Esses créditos já foram 
cancelados? 
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1993. 
AntOnio Carlos Pereira" 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelo Deputado 
Tarcísio Henriques (2) - falecimento do Sr. Lúcio Alves, 
cantor e compositor, ocorrido no dia 3 de agosto, no Rio de 
Janeiro, e do Sr. Antônio Quirino da Silva Filho, ex-Vice-
Prefeito de Cataguases, em 23 de julho (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Amaral, 

que, nos termos regimentais, solicita a transformação da 1a 
parte da reunião ordinária em reunião especial, para 
comemorar o 100Q aniversário da criação da Junta Comercial 
de Minas Gerais. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o item XXII do art. 244 do Regimento 
Interno, e oportunamente fixará a data. 
-A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é 

aprovado o requerimento apresentado pelo Deputado Jaime 
Martins - composição de Comissão de Deputados para uma 
visita à Santa Casa de Misericórdia. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase. não havendo matéria a ser apreciada na segunda parte 
nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 4, 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.). Le-
vanta-se a reunião. 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze mfnutos do dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e 
Maria Olívia, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado Marcos Helênio, 
declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria 
Olívia que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, informa que a presente reunião se destina a 
apreciar, no 2Q turno, o Projeto de Lei ng 1.123/92. do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade 
pública a Associação dos Revendedores de Materiais de 
Construção de Minas Gerais AREMACO , com sede no 
Município de Belo Horizonte. Na fase de discussão e de 
votação de proposições de autoria da comissão. o Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, passa a Presidência ao Deputado 
Márcio Miranda a fim de que possa apresentar requerimento 
convidando para a próxima reunião um representante da Caixa 
Econômica Federal para que ele discorra sobre a corrupção no 
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Sistema Financeiro da Habitação. Colocado em votação. o 
requerime~to é aprovado. Encerrada a 1g parte dos trabalhos, 
passa-se a 2a fase da Ordem do Dia. O Deputado Márcío 
Miranda passa a Presidência ao Deputado Marcos Helênio; este 
lhe concede a palavra para relatar o seu parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 1.123/92, mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposição, no 2Q turno. Submetida a discussão 
e a votação, a matéria é aprovada por unanimidade. Dando 
prosseguimento aos trabalhos. a Presidência registra a 
presença do Sr. Hélcio Lúcio Garcias, Coordenador da 
comissão para assuntos da Caixa Econômica Federal e membro 
da Associação Comunitária e Desportiva do Bairro Cidade 
Nova, em Itaúna, a quem convida a tomar assento à mesa; em 
seguida. passa-lhe a palavra. O convidado discorre sobre a 
corrupção no Sistema Financeiro da Habitação em Itaúna, no 
que se refere à construção de casas nesse município. 
Denuncia o caos social no conjuntO e o alto índice de 
inadimplência por parte dos mutuários. Passa-se à fase de 
debates, com a participação de todos os Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. 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, 4 de agosto de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente- Márcio Miranda- Maria Olívia. 

ATA DA Bs AUDI~NCIA PÚBLICA REGIONAL, EM POÇOS DE CALDAS, 
DAS COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às dez horas do dia dois de julho de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se no auditório do Pálace Casino, em 
Poços de Caldas, os Deputados José Ferraz, Bonifácio Mourão 
e Romeu Queiroz. O Presidente, Deputado José Ferraz, declara 
aberta a reunião destinada à Ba Audiência Pública Regional 
da Assembléia Legislativa e convida para tomarem assento à 
mesa os Srs. Dr. Luiz Antônio Batista e Vereador Ronaldo 
Junqueira, respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara 
Municipal de Poços de Caldas. O Presidente registra a 
presença dos Deputados Célio de Oliveira. Ant6nio Carlos 
Pereira, Ambrósio Pinto, Cóssimo Freitas, Adelmo Carneiro 
Leão, João Batista, Roberto Luiz Soares, AntOnio Pinheiro, 
Wilson Pires. Ajalmar Silva, Miguel Barbosa. Simão Pedro 
Toledo, Mílton Salles, Maria Elvira, Roberto Carvalho, 
Ant6nio Fuzatto. Rêmolo Aloise, Dílzon Melo, Aílton Vilela e 
Jorge Eduardo, os quais representam as comissões permanentes 
da Assembléia Legislativa. Prosseguindo, o Presidente tece 
considerações sobre a instituição e os objetivos das 
audiências públicas. Após seu pronunciamento. o Presidente 
informa que o Deputado Bonifácio Mourão será o Coordenador 
dos trabalhos e passa a palavra a esse parlamentar. O 
Coordenador presta esclarecimentos aos presentes sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos e inicia a fase de 
apresentação e justificação de propostas pelos participantes 
da audlência pUblica regional, devidamente inscritos, 
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concedendO a palavra aos seguintes participantes: Prefeito 
Luiz Antônio Batista, representante da Prefeitura Municipal 
de Poços de Caldas; Vereador Ronaldo Junqueira, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Poços de Caldas; Dr. 
Roberto Benedito Junqueira, Vice-Prefeito de Poços de 
Caldas; Prefeito Clésio Antônio Alves, representante da 
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande- AMEG -; 
Vereador Pedro César da Silva, representante da Câmara 
Municipal de Varginha; Prefeito Gilberto Nogueira Cellet, 
representante da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas; 
Dr. Antônio Acconcia, Presidente e representante da Asso-
ciação Comercial. Industrial e Agropecuária de Poços de 
Caldas; Alfredo Sampaio Caruso, Presidente e representante 
da Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre; Dr. 
Ronaldo Durante. representante da Cooperativa Regional dos 
Cafeicultores de Poços de Caldas; Vereador Magnus Luderer de 
Andrade, representante da Câmara Municipal de Caxambu; 
Deputada Maria Elvira, representante das Comissões de Meio 
Ambiente e de Defesa do Consumidor da Assembléia 
Legislativa; Prefeito Francisco Bernardes Lage, 
representante da Prefeitura Municipal de Conceição do Rio 
Verde e da Associação dos Municípios da Microrregião do 
Circuito das Águas - AMAG Vereadora Margarida Maria 
Dantas Lahmann, Presidente e representante da Câmara 
Municipal de Caxambu; vereador Rogério Aparecido Caldas. 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Câmara 
Municipal de Andradas e da União dos Vereadores de Minas 
Gerais; Vereador Luiz AntOnio Pio, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Ibitiúra de Minas; 
Deputado Antônio Carlos Pereira, Líder do PT na Assembléia 
Legislativa; Deputado Mílton Salles, Líder do PFL na 
Assembléia Legislativa; Prefeito Marcus Wagner de Carvalho 
Bayeux, representante da Prefeitura Municipal de Cambuí; 
Vereador Álvaro Cagnani, representante da Câmara Municipal 
de Poços de Caldas; Vereador Fernando Molinari Peres, 
representante da Câmara Municipal de Andradas; Deputado 
Simão Pedro Toledo, representante da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização da Assembléia Legislativa: 
Geovano Nogueira da Silva, Presidente e representante da 
Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas 
ADEFIP-; Afonso Celso Guimarães Lopes, Secretário Executivo 
e representante da Associação dos Municípios do Alto Rio 
Pardo AMARP Vereador Dimas dos Reis Ribeiro, 
representante da Câmara Municipal de Alterosa; Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, representante da Comissão de Direitos 
e Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa; José 
Benedito do Lago, Presidente e representante da Associação 
da Comunidade Campestre; Vereador Genésio Ferreira da Silva, 
representante da Câmara Municipal e do Centro de Assistência 
ao Deficiente Físico Ell Shadday de Paraisópolis; Vereador 
Agostinho Tadeu Freire, representante da Câmara Municipal de 
Perdões; Vereador Canísio César Moreira. representante da 
Câmara Municipal de Ingaí; Deputado João Batista, 
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representante da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais da Assembléia Legislativa; Dr. José Asdrúbal do 
Amaral, representante da Sociedade São Vicente de Paulo de 
Poços de Caldas; Dr. Caio Eduardo Junqueira, representante 
da Secretaria do Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Poços de Caldas; Luis Antônio da Silva, representante do 
Centro de Direitos Humanos de Alfenas; Vereador José de 
Assis Ferreira, representante da Câmara Municipal de Delfim 
Moreira; Deputado Cóssimo Freitas, representante da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da 
Assembléia Legislativa; Vereador Edinan Luís Carrijo, 
Presidente e representante da Câmara Municipal de lbiraci; 
Renato Clepf, representante do Centro de Educação Popular do 
Sul de Minas - CEP-SUL - de Varginhd; Deputado Roberto 
Carvalho, 2Q- Secretário da Assembléia Legislativa; Prefeito 
José Carlos Vilela, representante da Prefeitura Municipal de 
Machado: Pau 1 o Tadeu o' Arcád i a .. representante do Grupo Vi da 
e da Associação de Moradores da Comunidade de Santa Cruz de 
Caldas; Paulo Cássio Pereira, representante da Frente 
Sulm1neira de Conselhos de Poços de Caldas; Deputado AntOnio 
Pinheiro, representante da Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembléia Legislativa; Prefeito Messias de 
Oliveira. representante da Prefeitura Municipal de Poço 
Fundo; Gilberto de Matos, representante da Loja Maçônica 
Timoneíra do Sul de Minas de Poços de Caldas; Edésio 
Oliveira de Figuetredo, representante da Associação dos 
Bataticultores de Andradas; Deputado Dílzon Melo, 
representante da Comissão de Administração Pública da 
Assembléia Legislativa; Ora. Maria Rita Santos Costa, 
representante da Defensoria Pública de Poços de Caldas; 
Paulo França, representante do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Poços de Caldas; Reverendo Abiel da Silva. representante da 
Igreja Metodista de Poços de Caldas; Deputado Antônio 
Fuzatto, representante da Comissão de Administração Pública 
da Assembléia Legislativa; Moema Miranda, representante do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Poços de Caldas; Anoel Domingues dos Santos Filho, 
Presidente e representante da Associação de Defesa do Meio 
Ambiente de Poços de Caldas - Grupo Vida; Daniel Rodrigues. 
representante da Associação dos Professores de Poços de 
Caldas; Professora Celimar de Souza Ferreira, representante 
da Escola Estadual David Campista de Poços de Caldas; Dr. 
Dgeney Diniz de Melo, representante do PMDB de Poços de 
Caldas; Pedro Mário Ribeiro, representante da FETAEMG; 
Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo na Assembléia 
Legislativa; e Profa. Roseli Moraes Dias Pinto, 
representante da Associação dos Professores de Poços de 
Caldas. O Coordenador registra, também, o recebimento de 
propostas escritas apresentadas sem justificação oral pelos 
seguintes representantes de entidades: Marcos Antônio 
Tamburi, representante da Liberal União Trabalhista de Poços 
de Caldas LUT Edésio Oliveira de Figueiredo, 
representante da Associação dos Batattcultores de Andradas; 
José Flávio Roer, representante da Associação do Bairro 
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Jardim Alvorada de Andradas; Maria José Viana Marinho de 
Matos, representante das Diretoras de Escolas Estaduais de 
Poços de Caldas; Antônio Carlos Emigliozzi, representante da 
União de Sociedades Amigos de Bairros de Poços de Caldas; 
Victor Domingues dos Santos. representante da Coordenadoria 
de Defesa Civil de Poços de Caldas; Carlos José Fernandes, 
representante da Sociedade Amigos do Bairro Santa Ângela; 
Prefeito Osmair Martins, representante da Prefeitura 
Municipal de Itamogi; Luiz Carlos Pereira, Presidente e 
representante da Associação dos Hospitais do Sul de Minas em 
Varginha; José Amadeo Ferreira, representante do Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria Extrativista de Poços de 
Caldas; Mílton Santana Vilas Boas. representante da 
Associação Evangélica e Comunitária Ebenézer de Poços de 
Caldas; Carlos da Silveira, representante da Prefeitura 
Municipal de Botelhos; Vereador Agostinho Tadeu Freire, 
representante da Câmara Municipal de Perdões; João Carlos de 
Brito, representante da Prefeitura Municipa 1 de Cambuí; 
Prefeito José Carlos Filho, representante da Prefeitura 
Municipal de Cristina; Vereador Klecius Albert Neves 
Balbino, representante da Câmara Municipal de Itajubá; 
Carlos Alberto Vieira Pinto, representante da Prefeitura 
Municipal de Itajubá; Vereador Alacir R. Rezende, 
representante da Câmara Municipal de Poços de Caldas; e 
Vereador Benedito Aparecido da Cunha, representante da 
Câmara Municipal de Itapeva. Continuando. o Coordenador faz 
agradecimentos e passa a palavra ao Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado José Ferraz, que presta 
esclarecimentos, discorre sobre as audiências pUblicas já 
realizadas, faz agradecimentos e encerra os trabalhos. 
Sala das Audiências Públicas, 2 de julho de 1993. 
José Ferraz, Presidente - Bonifácio Mourão - Romeu Queiroz 

-Célio de 01 iveira -Antônio Carlos Pereira Ambrósio 
Pinto- Cóssimo Freitas Adelmo Carneiro Leão João 
Batista - Roberto Luiz Soares - Antônio P1nheiro -Wilson 
Pires- Ajalmar Silva- Miguel Barbosa- Simão Pedro Toledo 
-Mílton Salles- Maria Elvira- Roberto Carvalho- Antônio 
Fuzatto- Rêmolo Aloise - Dílzon Melo- Aílton Vilela 
Jorge Eduardo . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE ·LEI 
NQ 1.197/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Marques, o projeto de lei em 
apreço visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede naquele 
município . 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade da matéria, cabe, agora, a esta comissão emitir 
parecer sobre ela para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Fundamentação 
A entidade em questão reveste-se de importante significado, 

haja v1sta sua atuação no desenvolvimento de relevantes 
trabalhos em prol da comun1dade e na promoção de ações 
assistenciais e de defesa dos interesses locais. 

Assim sendo, acreditamos ser oportuna a declaração da 
utilidade pública da entidade, uma vez que ela contribui 
para a melhoria das condições de vida da população local. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação 

do Projeto de Lei nQ 1.197/92. no 1Q turno. com a Emenda no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 381/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Laviola, o Projeto de Lei nQ 
1.381/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Tumiritinga, com sede naquele município. 

Após sua publicação, foi o projeto examinado 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbices à normal tramitação da matéria. 

Vem, agora, o projeto a esta comissão para o lQ turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Tumiritinga visa à promoção e 

ao desenvolvimento do referido município, ao qual presta 
inestimáveis serviços. 

É, pois. justo e oportuno que seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.381/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 383/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.383/93, do Deputado 
Oliveira, v1sa a declarar de utilidade pública 
Escola Semente do Amanhã - ESAL-CRECHE -. com 
Município de Lavras . 

Célio de 
a Creche 

sede no 

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta comissão para 
o 1Q turno de deliberação conclusiva, após ter sido 
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
conclu1u pela juridicidade. constitucionalidade e legalidade 
da matéria . 

Fundamentação 
Com a finalidade de amparar os filhos menores de 7 anos das 

pessoas ligadas à Escola Superior de Agricultura de Lavras, 
a entidade em apreço realiza importante trabalho em prol 
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daquela comunidade. Faz-se merecedora, portanto, da 
declaração de sua utilidade pública. 

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

1.383/93, no lQ turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.385/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em 
exame tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
com sede no Municipio de Andrelândia. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legal idade da matéria, cabe a esta comissão emitir parecer 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em exame é uma associação comunitária e tem por 

finalidade contribuir para o melhoramento e o 
engrandecimento da coletividade, visando à promoção do 
desenvolvimento social. 

Conclusão 
Em virtude das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei ng 1.385/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.387/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.387/93, do Deputado Homero Duarte, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Mantenedora de Assistência aos Necessitados - AMAN -, com 
sede no Município de Alfenas. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do projeto, cabe a esta comissão emitir parecer 
sobre a matéria para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos. com o 

objetivo de formular estratégias que visem, 
fundamentalmente. à redução das desigualdades sociais e à 
melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio de 
obras assistenciais que atendam diretamente à população ou 
de convênios com associações afins. 

Entendemos ser essa uma forma eficaz de prevenção dos 
problemas sociais, o que torna a entidade merecedora da 
declaração de sua utilidade pública . 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1.387/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
ÉL_ ______________________________________________________________ J 
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das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 389/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O Projeto de Lei 
objetiva declarar 
Desenvolvimento de 
Jacu í . 

nQ 1.389/93, do Deputado Cóssimo Freitas, 
de utilidade pública o Conselho de 

Santa Cruz, com sede no Município de 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade 
e legalidade da matéria, ve~ o projeto a esta comissão para 
o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em questão é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tem como fim precípuo cuidar dos interesses 
comuns da coletividade, visando ao seu desenvolvimento 
social e económico. 

Dessa forma, consideramos justa e oportuna a declaração de 
sua utilidade pUblica, uma vez que desenvolve relevantes 
trabalhos em prol do bem comum. 

Conclusão 
Isto posto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1.389/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 393/93 

Comissão de SaUde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.393/93, do Deputado Roberto Amaral, 
visa a alterar a Lei nQ 10.154, de 25/4/90, que declara de 
utilidade pUblica a Fundação Assistencial da Pastoral da 
Oração de Viçosa - APOV -. com sede naquele municipio. 

Publicada, foi o projeto encaminhado, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou impedimentos à sua normal tramitação e lhe 
apresentou a Emenda nQ 1. 

Cabe. agora, a esta comissão emitir parecer para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A associação em epígrafe, sucessora da Fundação 

Assistencial e Promocional da oração de Viçosa, já foi 
declarada de utilidade pública pela citada lei, cuja 
alteração se propõe no projeto em exame. 

Quanto ao mérito, esta comissão não vê inconveniência na 
aludida pretensão: ela possibilitará que a entidade usufrua 
os beneficios da lei e prossiga em seu reconhecido trabalho. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.393/93, no 1Q turno, com a Emenda no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.395/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 1.395/93. do Deputado Cóssimo Freitas, 
visa a declarar de utilidade pública a Nova Associação do 
Bairro São Carlos Borromeu, com sede no Município de Jacuí. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade da matéria, cabe, agora. a esta comissão sobre 
ela emitir parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A Nova Associação do Bairro São Carlos Borromeu. de atuação 

expressiva na comunidade, destaca-se ao executar ações que 
visam ao desenvolvimento e ao bem-estar da população e à 
redução das desigualdades sociais. 

Por seu relevante trabalho e seus louváveis propósitos, a 
entidade faz jus ao benefício pleiteado. 

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

1.395/93, no 1Q turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA 0 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 1.411/93 

Comissão de-Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Laviola, o Projeto de Lei no 
1.411/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados 
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe, agora, a esta 
comissão elaborar parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva da matéria. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada tem por objetivo prestar 

atendimento aos carentes, em especial aos menores, 
proporcionando-lhes instrução e educação profissional. 
Colabora, dessa forma. a Associação Riopombense de Proteção 

e Assistência a Menores Abandonados - ARPAMA , para o 
desenvolvimento da coletividade. motivo pelo qual faz jus a 
ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei no 1.411/93. na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993 . 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.412/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de 

lei em exame v1sa a declarar de utilidade pública o 
Movimento dos Sem-Teto de Uberaba - MSTU -, com sede naquele 
municipio. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela jur1d1cidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e propós a 
Emenda nQ 1, cabe, agora, a esta comissão elaborar parecer 
sobre ela para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A referida entidade é uma associação civil. sem fins 

lucrativos, destinada a organizar e a mobilizar os que não 
possuem morada, no intuito de contribuir para que todos 
tenham habitação. 
A medida contida na propos1çao em causa reveste-se de 

grande alcance social, uma vez que coaduna com o direito do 
cidadão de ter morada. 

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

Lei nQ 1.412/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.416/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado 
1.416/93 visa a declarar 
dos Moradores de Açucena 

Mílton Salles, o Projeto de Lei nQ 
de utilidade pública a Associação 

AMORA com sede naquele 
município. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade da matéria, cabe, agora, a esta comissão 
elaborar parecer para o 1Q turno de deliberação conclusiva: 

Fundamentação 
A referida associação destina-se a congregar os moradores 

da localidade, buscando despertar seu espírito comunitário 
para o alcance de metas de cunho social. 

É grande, pois, o mérito da entidade, que busca resolver 
problemas da coletividade de forma democrática e 
responsável. 

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

nQ 1.416/93, na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.417/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei 
nQ 1.417/93 objetiva declarar de utilidade pública a 

É L_ ______________________________________________________ -" 
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Associação de Assistência Social, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe. agora, a esta 
comissão emitir parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar desenvolve ações 

comunitárias e filantrópicas. visando à promoção humana. 
Contribui, dessa forma. para a melhoria das condições de 
vida da coletividade a que serve. fazendo jus à declaração 
de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.417/93, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.423/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei nQ 
1.423/93 visa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Catun1, com sede no Distrito 
de Catuni, Município de Francisco Sá. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade. constitucionalidade 
e legalidade da matéria, cabe a esta comissão sobre ela 
emitir parecer para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Catuni busca o 

progresso da comunidade, por meio de atividades diversas. 
entre as quais se destaca sua atuação junto aos órgãos 
públicos, na luta por suas reivindicações. 

Entendemos. portanto, que a entidade se faz merecedora da 
declaração de utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.423/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão. Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.425/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Homero Duarte. o Projeto de Lei nQ 
1.425/93 visa a declarar de utilidade pública a entidade 
Casa da Criança, com sede no Município de Campanha. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça. que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta comissão emitir parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva . 
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Fundamentação 
A Casa da Criança é uma entidade civil sem fins lucrativos 

que. desde a sua fundação, tem assistido as crianças sob 
seus cuidados, objetivando propiciar-lhes educação integral, 
destacadamente no que diz respeito aos desenvolvimentos 
físico e psicopedagógico. 
A Casa da Criança intenta auxiliar os poderes públicos na 

realização da grandiosa tarefa que é o cuidado com a 
criança, merecendo, portanto, ser declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 1.425/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO OE LEI 
NQ 1.426/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.426/93, do Deputado Homero Duarte, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Conquista, com sede 
no Município de Ilicinea. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbices à normal tramitação da 
matéria, vem o projeto a esta comissão, para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Con-

quista é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja 
finalidade é reunir recursos naturais e humanos e colocá-los 
à disposição da comunidade e de seus programas de 
desenvolvimento, colaborando, assim. para a melhoria do 
nivel de vida e para o bem-estar da população. 

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

Lei nQ 1.426/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.428/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em 
exame visa a declarar de utilidade pública a CLIREC 
Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras. com 
sede no Município de Timóteo. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta comissão emitir parecer para o lQ turno de deliberação 
conclusiva . 

Fundamentação 
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A entidade em apreço tem importância vital para a 
comunidade: visa a ajudar, em termos terapêuticos, os 
toxicômanos e a promover seu crescimento pessoal e sua 
reinserção na sociedade. Além disso, busca conscientizar a 
coletividade dos danos causados pelo uso de tóxicos. 

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

1.428/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça.· 

Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.429/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.429/93, do Deputado Mauri Torres, 
v1sa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Sem-Peixe - CDSP - com sede 
no Municipio de Dom Silvério. 

A proposição recebeu parecer preliminar da Comissão de 
Constituição e Justiça, que lhe apresentou a Emenda nQ 1. 
Agora, cabe a esta comissão emitir parecer sobre a matéria 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A promoção do desenvolvimento da localidade de Sem-Peixe é 

o objetivo principal da entidade a ser beneficiada. Ela visa 
a promover o bem-estar da população, o que justifica a 
declaração de sua utilidade pública. 

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

1.429/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.435/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Mineira dos Oficiais de Justiça- AMO-JUS- com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do projeto. cabe a esta comissão emitir parecer 
para o lQ turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública tem o importante papel de defender os 
interesses da classe que representa e contribuir para o seu 
desenvolvimento funcional e cultural . 

Conclusão 

iL_ ______________________________________________________________ J 
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.435/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.440/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.440/93, do Deputado Ivo José, visa a 
declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita 
Maria da Cruz - NAEMC -. com sede no Município de Ipatinga. 

A Comissão de Constituição e Justiça, que examinou o 
projeto preliminarmente, concluiu por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando 
a Emenda nQ 1. Nos termos regimentais, cabe, agora. a esta 
comissão sobre ele emitir· parecer para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Além de divulgar o estudo e a prática da doutrina espírita, 

a entidade presta assistência material e espiritual às 
pessoas abandonadas e economicamente carentes que sejam 
portadoras de seqüelas de paralisia cerebral. 

Por esse trabalho meritório, é oportuna a declaração de 
utilidade pública que se pretende outorgar-lhe. 

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

1.440/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão. Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.449/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 

O Projeto de 
Nascimento, visa 
Criança Francisca 
Belo Horizonte. 

Relatório 
Lei nQ 1.449/93, do Deputado Elmiro 
a declarar de utilidade pública a Casa da 

Paula de Jesus, com sede no Município de 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbices à normal tramitação da 
matéria, cabe, agora, a esta comissão emitir parecer para o 
lQ turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Tendo sempre o ideal primeiro de dirigir sua ação social a 

crianças órfãs e. dessa forma. amenizar os problemas de 
ordem social da comunidade. a entidade objeto do referido 
projeto de lei desenvolve, infatigavelmente, atividades 
humanitárias. além de promover a adoção dessas crianças, 
fazendo jus ao reconhecimento de sua utilidade pública . 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.449/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 

'~------------------------------------------------------~ 



z 
6 . 
u 

~ 
E 

~ 
• • • E 

" ~ 
o 
~ . • 
~ 
• • ~ 
~ • 
~ 

José Leandro, Relator. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 866/92 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado João Batista. o projeto 

exame objetiva declarar de utilidade pública o 
Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente 
com sede no Município de Ituiutaba. 
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de lei em 
Conselho 

de Paulo, 

Aprovada a matéria no 1Q turno, em 30/6/93. com a Emenda nQ 
1. da Comissão de Constituição e Justiça, cabe, agora, a 
esta comissão emitir parecer sobre ela para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. Anexa. apresentamos a redação do 
vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em questão. de atuação expressiva na comunidade, 

tem, entre outros, o objetivo de orientar os conselhos que a 
ela são vinculados. no que respeita à prática de atividades 
caritativas e assistenciais. 

Não havendo dúvida quanto à relevância de seu trabalho, de 
caráter consultivo. consideramos oportuna a declaração de 
sua utilidade pública. 

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

Lei no 866/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

Redação do Venctdo no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 866/92 

Declara de utilidade pública o Conselho Central de 
Ituiutaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Ituiutaba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
com sede no Municipio de Ituiutaba. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.226/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.226/93, do Deputado Reinaldo Lima, 

v1sa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
do Estado de Minas Gerais - ASSECT -. com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda ng 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, cabe, agora, a esta 
comissão elaborar parecer para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais . 

Apresentamos, anexa, a redação do vencido no 1Q turno, que 
é parte integrante deste parecer . 

E L---------------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
A promoção de seus associados, por meio da assistência 

médica, odontológica e jurid1ca. constituí uma das 
finalidades da Associação dos Empregados do Sistema de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas 
Gerais- ASSECT. 

Além do importante trabalho que realiza, 
aprimoramento cultural, cientifico e 
integrantes, evidenciando-se, assim, a 
ações para a comunidade. 

Conclusão 

a entidade busca o 
social de seus 

relevância de suas 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.226/93, na forma do vencido no lQ turno. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO OE LEI NQ 1.226/93 

Declara de utilidade pública a Associação dos Empregados do 
Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de 
Minas Gerais - ASSECT -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -. com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO OE LEI 
NQ 1.236/93 

Comissão de SaUde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Governador 
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares. 

Aprovada a matéria no lQ turno, em 30/6/93, com a Emenda nQ 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. cabe, agora, a 
esta comissão emitir parecer para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva. Anexa apresentamos a redação do vencido no lQ 
turno. que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 

Governador Valadares tem por objetivo a proteção e a 
representação legal de sua categoria profissional, além da 
prestação de relevantes serviços na área social. 

Por congregar esses objetivos e pretender o desenvolvimento 
social de seus associados. a entidade torna-se merecedora de 
ser declarada de utilidade pública. 
Entretanto, achamos conveniente que se faça a retificação 

do nome da entidade, o que torna necessária uma emenda ao 
vencido no 1Q turno. 

Conclusão 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Pelas 
de Lei 
turno. 

razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
nQ 1.236/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 

com a Emenda no 1, apresentada a seguir. 
EMENDA Ng 1 

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação: 
"Art. 1Q - Fica declarado de uti 1 idade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Governador 
Valadares. com sede no Município de Governador Valadares.". 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.236/93 

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 
de Governador Valadares, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores de Governador Valadares, com sede no 
Município de Governador Valadares. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1. 361/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.361/93, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. visa a declarar de utilidade Pública o Grêmio 
Comunitário Alípio de Melo- GCAM -. com sede nesta Capital. 

Aprovado no lQ turno, em 23/6/93, o projeto deve, agora, 
receber parecer desta comissão para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Tendo o objetivo básico de proporcionar melhor qualidade de 

vida aos moradores do Conjunto Habitacional Alípio de Melo, 
a entidade em apreço presta importante serviço àquela 
comunidade. 

Esse é o motivo pelo qual ratificamos nosso parecer 
anterior. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.361/93, no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator . 

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 362/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.362/93, do Deputado Anderson Adauto, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Maria Rosa, com sede no Município de Sacramento. 

Aprovada a matéria no 1Q turno, em 30/6/93, cabe. agora. a 
esta comissão emitir parecer para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva . 

5L-------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
A Associação Comunitária Maria Rosa desenvolve serviços 

significativos para a comunidade e de elevados fins 
humanitários, como a assistência nas áreas da saúde e da 
educação e a promoção de eventos culturais e recreativos. 

Devido ao alcance social de suas ações, a entidade é de 
importância vital para a comunidade. merecendo, portanto, a 
declaração de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.362/93, no 2Q turno. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.364/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei ng 1.364/93, do Deputado Raul Messias, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Lar Bom Pastor 
dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo de Iapu, com 
sede nesse município. 

Aprovado no 1Q turno, cabe a esta comissão emitir parecer 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço desenvolve importante trabalho para a 

coletividade, prestando assistênc1a integral aos seus idosos 
carentes. 

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1.364/93, no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.373/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ermano Batista, 
tem como escopo declarar de utilidade pública a Associação 
de Amparo aos Doentes Mentais S. João Batista - ASADOM 
-. com sede no Município de Caratinga. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, cabe a esta comissão emitir 
parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva, conforme 
disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em tela desenvolve importante trabalho junto às 

comunidades carentes, em especial junto às pessoas 
portadoras de distúrbios psíquicos e mentais. 

Assim, julgamos oportuno que seja ela declarada de 
utilidade pública . 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.373/93, na forma proposta . 
~L_ ______________________________________________________ _J 



Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO OE LEI 
NQ 1.379/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei nQ 
1.379/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto, 
com sede no Município de Sete Lagoas. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Apresentamos. anexa, a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada 

e Planalto tem por objetivo trabalhar pela promoção do bem-
estar da coletividade e pelo seu progresso moral. material e 
social. 
Contribuindo para a solução dos problemas sociais e para o 

desenvolvimento da comunidade, a entidade faz jus ao 
reconhecimento de sua utilidade pública. 

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

1.379/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

Redação do venctdo no 1Q Turno 
PROJETO OE LEI NO 1.379/93 

Declara de utilidade pública a-Associação Comunitária dos 
Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto. com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto, 
com sede no Município de Sete Lagoas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
z Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 6 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMARIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens nQs 369 e 370/93 (Vetos às Pro-
posições de Lei nQs 11.942 e 11.947, respectivamente), do 
Governador do Estado; Ofícios nQs 24/93, do Presidente do 
Tribunal de Justiça; 35/93 (Projeto de Le1 Complementar nQ 
27/93). do Procurador-Geral de Justiça; 67/93, do Presidente 
do Tribunal de Contas - Ofícios diversos e telegramas 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.535 ao 
1.545/93 Requerimentos do nQ 4.580 ao 4.582/93 
Requerimento do Deputado José Bonifácio Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (4), Arnaldo 
Canarinho, Maria Olívia e Roberto Amaral Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar 
Machado e Raul Messias - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): li Fase: 
Designação de comissões: Comissão Especial para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 36/93 -
Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre os Vetos 
às Proposições de Lei nQs 11.886, 11.889 e 11.887- Comissão 
Especial para emitir parecer sobre o Veto à Proposição de 
Lei Complementar nQ 32 (ex-Projeto de Lei Complementar nQ 
25/93. do Governador do Estado) - Leitura de comunicações 
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer da 
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei nQ 1.282/93: encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Tarcísio Henriques e José Bonifácio; rejeição -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucional idade do 
Projeto de Lei nQ 1.283/93; rejeição -Requerimento: Re-
querimento do Deputado José Bonifácio; deferimento 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, no 1Q 
turno. do Projeto de Lei nQ 909/92: aprovação- ENCERRAMENTO 
- ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Às 14h14min. comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Àlvaro AntOnio- Ambrósio 
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Antônio 
Pinheiro- Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão - Bernardo 
Rubinger- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Cóssimo 
Freitas- Dílzon Melo- Eduardo Bràs- 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 - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo-
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Jorge Hannas - José Bonifácio- José Braga - José Laviola -
José Renato - Márcio Miranda- Marcos Helênio- Maria José 
Haueisen- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto 
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa Simão Pedro Toledo 
Tarcísio Henriques -Wanderley Ávila. 

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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2o-Secretário. para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
-O Deputado Tarcísio Henrtques, 1Q-Secretário "ad hoc", lê 

a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 369/93* 

Belo Horizonte, 23 de julho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que. no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso li, da Constituição 
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei no 11.942, 
que torna obrigatória a inclusão de eletrencefalograma e de 
eletrocardiograma no exame de saúde exigido para expedição 
ou revalidação da Carteira Nacional de Habilitação dos 
motoristas profissionais que especifica. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa. 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo. renovo a Vossa Excelência as expressões do meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei no 11.942, que torna 
obrigatória a inclusão de eletrencefalograma e de 
eletrocardiograma no exame de saúde exigido para expedição 
ou revalidação da Carteira Nacional de Habilitação dos 
motoristas profissionais que especifica, razões de ordem 
constitucional impõem-me o dever de negar-lhe sanção . 

Com efeito. a Constituição Federal. em seu artigo 22, 
inciso XI, atribui à União competência privativa para 
legislar sobre trânsito e transporte, regra que, por si só. 
exclui a possibilidade de edição de legislação estadual 
concorrente ou supletiva. 

As normas sobre condução de veicules, autorização para 
dirigir e realização de exame de saúde para obtenção de 
carteira de habilitação são estabelecidas de modo exaustivo 
na Lei Federal nQ 5. 108, de 21 de setembro de 1966, que 
instituiu o Código Nacional de Trânsito, e em seu 
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regulamento, não cabendo ao Estado, dado o caráter privativo 
da competência da União para legislar sobre trânsito, ter 
iniciativa em matéria de tal natureza. 
Devo ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça da 

Assembléia Legislativa, ao examinar o projeto que deu origem 
à Proposição em causa, opinou pelo seu arquivamento, sob 
idêntica alegação de que o Estado não pode expedir normas 
sobre trânsito. 

Sem embargo de reconhecer o mérito da in1ciativa e a 
louvável preocupação de seu autor com a segurança de 
trânsito e a proteção de motoristas, passageiros e 
pedestres, as razões de ordem constitucional, acima 
consideradas, levam-me a opor veto total à Proposição de Lei 
nQ 11.942. que devolvo à Assembléia Legislativa do Estado 
para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de julho de 

1993. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
(•- Publicado de acordo com o texto original.) 

"MENSAGEM NQ 370/93* 
Belo Horizonte, 30 de julho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 11.947, 
que reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - e dá 
outras providências. 

Para apreciação dessa egreg1a Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões do meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei nQ 11.947, que reorganiza a 
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais 
- Fundação HEMOMINAS - e dá outras providências. deixo de 
sancionar o § 1Q do seu artigo 3Q, que fixa em vinte e 
quatro horas semanais a jornada de trabalho das categorias 
de servidores que enuncia, atribuindo-lhes o vencimento 
correspondente à jornada de trinta ~oras semana1s. 

A proposta, como se vê, institui tratamento privilegiado 
para determinadas categorias funcionais, que ficariam 
excluldas do regime obrigatório de trinta horas semanais de 
trabalho, aplicável de modo geral aos servidores da Fundação 
HEMOM!NAS. 

Cabe ressaltar que a jornada de trinta horas semanais de 
trabalho resulta dos estudos que determinaram a 
reorganização da Fundação HEMOMINAS, e s~a adoção é de ser 
preservada no interesse dos serviços que a Fundação incumbe 
prestar. evitando-se o seu fracionamento, como sugerido na 
disposição vetada . 

~L_ ______________________________________________________ __ 
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A mencionada disposição, que tem origem em emenda 
parlamentar, contraria ainda o artigo 66, inciso III, alínea 
"b", da Constituição do Estado, que exclui da iniciativa 
concorrente a matéria relativa a vencimento do servidor. 

São esses os motivos de interesse público e de ordem 
constitucional que me levam a vetar o§ 1Q do artigo 3Q da 
Proposição de Lei nQ 11.947, que devolvo à Assembléia 
Legislativa do Estado, para reexame. 

Palàcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de julho de 
1993. 
Hélio Garcia, Governador 
- À Comissão Especial. 
(•- Publicado de acordo 

do Estado de Minas Gerais." 

com o original.) 
OFÍCIOS 

NQ 24/93. do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do 
Tribunal de Justiça, encaminhando correspondência enviada 
àquela Corte pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
mas que trata de assunto da competência da Assembléia 
Legislativa. 

Belo Horizonte, 2 
Senhor Presidente 

OFÍCIO NQ 35/93* 
de agosto de 1993. 

Tenho a elevada honra de encaminhar a V. Exa., para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
complementar incluso, que estabelece a organização do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dâ outras 
providências. 

Na forma do que dispõem os artigos 128, § 5Q, da 
Constituição Federal, 125. da Constituição Estadual, e 2Q da 
Lei nQ 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o projeto de lei 
ora encaminhado contém normas específicas de organização, 
atribuições e do estatuto da Instituição, recepcionada na 
Carta Magna como permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado e incumbida da defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 
A estrutura do Ministério Público, nos moldes inseridos no 

projeto de lei, tem por objetivo assegurar o exercício das 
relevantes funções que lhe são cometidas. Outrossim, as 
regras estatutárias instituem o ingresso na carreira, a 
movimentação nos cargos e a disciplina dos membros . 

Tendo em conta a importância da matéria para atender aos 
anse1os da sociedade, permita-me solicitar a V. Exa. que o 
projeto de lei seja apreciado por essa augusta Casa com a 
urgência regimental possível . 

Apraz-me renovar a V. Exa. protestos de imensurâvel apreço 
e distinta consideração. 
Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de 

Justiça. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em virtude da iniciativa facultada na Constituição do 
Estado (Art. 125). a Procuradoria-Geral de Justiça fez 
constituir Comissão Especial para proceder aos estudos 
necessários e à redação de Projeto de Lei, para adequar a 

iL_ ______________________________________________________ _j 
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organização do Ministério Público aos preceitos da Lei nQ 
8.625, de 12 de fevereiro de 1.993, que institui a Lei Or-
g~nica Nacional do Ministério Público. 

O trabalho da referida Comissão Especial foi cuidadoso e 
metódico e, durante meses. examinou anteprojetos de leis 
similares de vários Estados da Federação, bem como todas as 
disposições relativas ao Ministério Público e que se 
transformaram em Lei, após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Com isso, procurou-se elaborar um texto 
moderno e que responda aos anseios da sociedade, no tocante 
à eficaz atuação do Ministério Público, bem como capaz de 
atender exigências futuras. 

O Projeto, ora encaminhado a essa augusta Assembléia, 
consolida as leis existentes sobre o Ministério Público, e 
se amolda às necessidades que a Instituição passou a ter em 
razão das novas atribuições, que lhe foram conferidas pela 
legislação infraconstitucional. 

Ressalta-se, outrossim. que a classe foi ouvida, no 
sentido do envio de sugestões à Comissão Especial, seja 
através dos Procuradores e Promotores de Justiça, seja 
através do próprio órgão da classe - a Associação Mineira do 
Ministério Público. Por igual, os órgãos colegiados da 
Administração Superior também foram consultados. 

O Projeto disciplinou as autonomias funcional, 
administrativa e financeira da Instituição. Tratou da 
elaboração direta de sua proposta orçamentária e estabeleceu 
o controle interno do Ministério Público quanto à sua vida 
contábi 1, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, entregando-se à Assembléia Legislativa, 
mediante controle externo. a fiscalização da aplicação de 
seus recursos. Regulou também a hipótese de destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, conferindo à Assembléia 
Legislativa a decisão final na eventualidade de sua 
ocorrência. Por outro lado. passa o Procurador-Geral de Jus-
tiça a ter a obrigação de apresentar um Plano Geral de 
atuação do Ministério Público, o qual deverá ser aprovado 
pela Câmara de Procuradores. Buscou-se, com isso, modernizar 
a Instituição, com a existência de um plano de trabalho 
anual, que poderá ser continuamente aperfeiçoado e 
atualizado. 

O Procurador-Geral de Justiça deverá. ainda, comparecer 
perante a Assembléia Legislativa Estadual. nos meses de 
março de cada ano, a fim de apresentar relatório das 
atividades do Ministério Público. visando um melhor 
conhecimento pelo legislador, do trabalho desenvolvido pela 
Instituição no exercício anterior . 

O Projeto de Le1 instituí, outrossim. a Promotoria de 
Justiça de Defesa do Cidadão, com o exercício cumulativo das 
nóveis atribuições do Ministério Público, relac1onadas com a 
efetiva garantia dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Assegurou-se, destarte. o estreito 
intercâmbio da Instituição com a sociedade, máxime no que 
concerne à eficaz utilização do instrumental jurídico em 
prol desta . 
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O Colégio de Procuradores de Justiça passou a ter 
atribuições de alto significado (iniciar o processo de 
destituição do Procurador-Geral, eleger o Corregedor-Geral -
que terá mandato de dois anos - e destituí-lo se for o caso, 
além de tratar de matérias relativas à autonomia do 
Ministério Público). 

Criou-se a Escola Superior do Ministério Público, 
destinada a ministrar cursos de ingresso na carreira e 
outros de aperfeiçoamento profissional. 

Foi dada nova estrutura à disciplina funcional dos membros 
do Ministério Público, criando-se o ''Processo Disciplinar 
Administrativo" no corpo da lei, e estabeleceu-se rigoroso 
método de disciplina funcional. O elenco de penalidades foi 
aumentado. as formas de procedimento de aplicação das mesmas 
foi estabelecido, a prescrição das infrações puníveis e da 
reabilitação, expressamente previstas. 
Estabeleceu-se que a recusa à promoção por antiguidade só 

poderá ocorrer através de voto oral justificado de, no 
mínimo, dois terços dos integrantes do Conselho Superior. 

A Câmara de Procuradores de Justiça, órgão especial para 
exercer determinadas funções do Colégio de Procuradores, e o 
Conselho Superior do Ministério Público, órgão de controle 
da carreira dos integrantes da Instituição, tiveram 
diminuídos o número de seus integrantes. Para uma constante 
renovação institucional, vedou-se a recondução dos membros 
eleitos da Câmara de Procuradores para mandato subseqüente, 
bem como a eleição para o Conselho Superior de Procuradores 
de Justiça, que não tiverem regularidade de seus serviços. 

Foram criadas as Procuradorias e Promotorias de Justiça, 
com serviços auxiliares, visando maior dinamismo e 
celeridade das tarefas afetas ao Ministério Público. Tornou-
se obrigatória a presença dos Procuradores de Justiça nas 
sessões de julgamento de seus processos nos Tribunais, bem 
como estabeleceu-se a necessidade de reuniões periódicas dos 
mesmos para estabelecimento de orientações jurídicas, 
uniformizando, tanto quanto possível, a atuação do 
''Parquet". 
Aspecto que se destaca é a necessidade de constante 

atualização dos pretendentes à Promoção a Procurador de 
Justiça, eis que, além dos requisitos ordinários constantes 
de lei, deverão se preparar em cursos especializados, feitos 
nos dois anos anteriores, para Promoção ao cargo de 
Procurador de Justiça. 
Consigna ainda o Projeto, a designação de Subcorregedores 

do Ministério Público, que deverão atuar nas diversas 
regiões do Estado, fiscalizando e orientando os membros da 
Instituição, o que ensejará, por certo, uma melhor prestação 
de serviços ao nosso povo . 

Por fim, o membro do Ministério Público 
responsabili'zado penal, civil e administrativamente 
exercício irregular da função pública. 

será 
pelo 

Vale a pena enfatizar que não se regulamentam vantagens 
pecuniárias aos membros do Ministério Público, senão aquelas 
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decorrentes da Lei Federal, bem assim não se criam ou 
aumentam despesas. 

Em síntese, o Projeto ora encaminhado procura atender, 
estritamente, aos altos interesses do povo de Minas Gera1s e 
â melhor e moderna atuação funcional do Ministério Público. 

Belo Horizonte. 2 de agosto de 1993. 
Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de 

Justiça. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 27/93 

Estabelece a organização do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1Q -O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Parágrafo ünico São princípios institucionais do 

Ministério Público a unidade, a indivisibi 1 idade e a 
independência funcional. 
Art. 2Q -Ao Ministério Público é assegurada autonomia 

funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, 
espec1almente: 

I - praticar atos próprios de gestão; 
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e 

administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e 
dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios; 
III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os 

demonstrativos correspondentes; 
IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a 

respectiva contabilização; 
V- propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e 

a extinção de seus cargos. bem como a fixação, revisão, 
recomposição e o reajuste dos vencimentos e vantagens de 
seus membros; 

VI - propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e 
a extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como 
a fixação, revisão. recomposição e o reajuste dos 
vencimentos e vantagens de seus servidores; 

VII - prover os cargos iniciais da carreira, bem como nos 
casos de promoção. remoção, permuta e demais formas de 
provimento derivado; 
VIII - prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e 

editar atos que importem em movimentação. progressão e 
demais formas de provimento derivado; 

IX - editar atos de aposentadoria. exoneração e outros que 
importem em vacância de cargos da carreira, bem como os de 
disponibilidade de seus membros; 

X - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que 
importem em vacância de cargos dos serviços auxiliares, bem 
como os de disponibilidade de seus servidores; 

XI - editar atos de concessão, alteração e cassação de 
pensão por morte e outros benefícios previstos nesta lei; 

EL-------------------------------------------------------_J 
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XII - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares 
dos órgãos de administração e de execução; 

XIII - compor os seus órgãos de administração; 
XIV - elaborar seus regimentos internos; 
XV - exercer outras competências delas decorrentes. 
§ 1Q -As decisões do Ministério Público fundadas em sua 

autonomia funcional, administrativa ou financeira, 
obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e 
executoriedade imediata. ressalvada a competência 
constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. 
~ 2Q -Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas 

instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas 
funções, especialmente nos Tribunais e Fóruns. ressalvada a 
opção de instalação onde reputar conveniente à sua atuação, 
cabendo-lhes, sempre, a respectiva administração. 

Art. 3Q -O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. encaminhando-a diretamente ao 
Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

§ 1Q Os recursos correspondentes às suas dotações 
orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais. ser-lhe-ão entregues. em 
duodécímos, até o dia vinte de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa. 

§ 2Q - A omissão no encaminhamento da proposta orçamentária 
ou a inobservância do disposto no parágrafo anterior 
configuram atos atentatórios ao livre exercício do 
Ministério Público, sem prejuízo, neste caso, da atualização 
da expressão monetária das dotações devidas. 

§ 3Q - Os recursos próprios, não originários do Tesouro 
Estadual. serão recolhidos diretamente e utilizados em 
programas ou convênios vinculados aos fins da Instituição, 
vedada outra destinação. 

§ 4Q -A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Ministério Público. quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade. aplicação de 
dotações e recursos próprios e renúncia de receitas. será 
exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e 
pelo sistema de controle interno efetivado pelas 
superintendências administrativa, de finanças, de 
planejamento e coordenação e de auditoria interna, mediante 
comissão integrada por servidores efetivos do quadro de 
carreira da Instituição. 

TÍTULO 11 
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 4Q- São órgãos do Ministério Público: 
I -da Administração Superior: 
a) a Procuradoria-Geral de Justiça; 
b) o Colégio de Procuradores de Justiça; 
c) o Conselho Superior do Ministério Público; 
d) a Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
li - de Administração: 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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a) as Procuradorias de Justiça; 
b) as Promotorias de Justiça. 
III - de Execução: 
a) o Procurador-Geral de Justiça; 
b) o Conselho Superior do Ministério Público; 
c) os Procuradores de Justiça; 
d) os Promotores de Justiça. 
IV- Auxiliares: 
a) os Centros de Apoio Operacional; 
b) a Comissão de Concurso; 
c) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e 

Escola Superior do Ministério Púb11co; 
d) os órgãos de apoio administrativo e de assessoramento; 
e) os estagiários. 

CAPÍTULO II 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SEÇÃO I 
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

62 

a 

Art. 5Q- A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de direção 
superior do Ministério Público. que funcionará em sede 
própria. será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1Q - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo 
Governador do Estado, dentre os Procuradores de Justiça com 
o mínimo de dez anos de serviço na carreira, indicados em 
lista triplice. para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. observado o mesmo procedimento. 

§ 2Q- A eleição para a formação da lista tríplice far-se-á 
mediante voto obrigatório e plurinominal de todos os 
integrantes da carreira. 
§ 3Q- O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do 

Ministério Público e os ocupantes de cargos de confiança da 
Administração Superior do Ministério Público, para 
concorrerem à formação da lista tríplice. deverão afastar-se 
definitivamente das respectivas funções trinta dias antes da 
data fixada para a eleição. 

§ 4Q - a eleição referida no ~ 2Q deste artigo será 
regulamentada pela Câmara de Procuradores de Justiça e 
deverá ocorrer no segundo dia útil do mês de novembro dos 
anos ímpares, vedado o voto por procuração. 

p 5Q - A Comissão Eleitoral será indicada pela 
Procuradores de Justiça. cabendo-lhe encaminhar 
tríplice ao Procurador-Geral de Justiça, logo que 
a apuração. 

Câmara de 
a 1 ista 

encerrada 

§ 6Q - Os três candidatos mais votados figurarão em 1 ista, 
e, em caso de empate, incluir-se-á, o mais antigo na 
instância, observando-se. caso necessário, os demais 
critérios de desempate previstos no art. 186 e seu parágrafo 
único . 

§ 7Q O Procurador-Geral 
Governador do Estado a 1 ista 
nUmero de votos obtidos até o 
que a receber. 

de Justiça encaminhará 
tríplice com indicação 
dia ütil seguinte àquele 

ao 
do 
em 

§ 8Q -Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação 
do Procurador-Geral de Justiça nos quinze dias que se 

EL---------------------------------------------------------------J 
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será investido 
Just.iça mais 

Art. 6Q O Procurador-Geral de Justiça tomará posse 
perante o Governador do Estado no prazo de cinco d1as úteis, 
contado da nomeação, ressalvado o disposto no§ BQ do artigo 
anterior e entrará em exercício. em sessão solene do Colégio 
de Procuradores de Justiça, até o primeiro d1a útil 
seguinte. 

Parágrafo un1co O Procurador-Geral de Justiça terá 
prerrogativas e representação de Secretário de Estado, 
observado, ainda, o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal e arts. 24, 1 lQ, 32,"caput", e 125, 
inciso I, alínea "c", da Constituição Estadual. 
Art. 7Q -São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral 

de Justiça os membros do Ministério Público que: 
I - tenham se afastado do exercício das funções, na forma 

do art. 143, nos seis meses anteriores à data da eleição; 
II - forem condenados por crimes dolosos, com decisão 

transitada em julgado; 
III - à data da eleição não apresentarem declaração de 

regularidade dos serviços afetos a seu cargo; 
IV estejam respondendo a processo disciplinar 

administrativo ou cumprindo sanção correspondente; 
V- mantenham conduta pública ou particular incompatível 

com a dignidade do cargo; 
VI estiverem afastados do exercício do cargo para 

desempenh9 de função junto à associação de classe; 
VII - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se 

referem os artigos 94. "caput", e 104, parágrafo único. II, 
da Constituição Federal e art. 78, § 3Q, da Constituição 
Estadua 1. 
Parágrafo único -Qualquer membro do Ministério Público 

poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de 
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão 
recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 
cinco dias. 

Art. 8Q -O Procurador-Geral de Justiça será substituído. 
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e 
impedimentos temporários. pelo Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto, observado o disposto no art. 89, parágrafo único. 

Parágrafo único - Em caso de suspeição, o Procurador-Geral 
de Justiça será substituído pelo Procurador de Justiça mais 
antigo na instância. 

Art. 9Q- Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador-Geral 
de Justiça, assumirá interinamente o Procurador de Justiça 
mais antigo na instância e será realizada nova eleição, em 
trinta dias, para o preenchimento do cargo, na forma do 
respectivo edital. 

t 1Q - O cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido 
pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância, se a 
vacância se der nos últimos seis meses do mandato. 

p 2Q - No caso do parágrafo anterior, o sucessor deverá 
completar o período de mandato de seu antecessor . 

~L_ ______________________________________________________ _j 



. 
u 

1 
~ 

. • Q 

o 
~ • Q 

64 

Art. 10 O Procurador-Geral de Justiça poderá ser 
destituído do cargo por deliberação da maioria absoluta da 
Assembléia Legislativa, nos casos de abuso de poder. conduta 
incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa. ou condenação por infração apenada 
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Art. 11 -O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, 
por maioria absoluta, acerca da admissibilidade da 
representação para a destituição do Procurador-Geral de 
Justiça, nos casos previstos no artigo anterior. desde que 
formulada por um terço de seus integrantes ou, no mínimo, um 
quinto dos membros do Ministério Público em atividade, em 
sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na 
instância. 
Parágrafo único -Admitida a representação, a deliberação, 

quanto à destituição do Procurador-Geral de Justiça, far-se-
á na forma dos artigos subseqüentes. 

Art. 12- A destituição do Procurador-Geral de Justiça será 
precedida de autorização de um terço dos membros da 
Assembléia Legislativa. 

p 1Q O pedido de autorização para destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, se aprovado pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça, será encaminhado à Assembléia 
Legislativa pelo Procurador de Justiça mais antigo na 
instância. 
p 2Q O Colégio de Procuradores de Justiça estará 

habilitado a iniciar o procedimento de destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, se a Assembléia Legislativa não 
se manifestar no prazo de trinta dias, contado do 
recebimento do pedido de autorização. 
Art. 13 Autorizada a proposta de destituição do 

Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de 
Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais 
antigo na instância, constituirá, em votação secreta, 
comissão processante integrada por três Procuradores de 
Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério 
Público. 

p 1Q - O Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no 
prazo de dez dias. da proposta de destituição, podendo, em 
quinze dias. oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por 
defensor, e requerer produção de provas. 

t 2Q - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do 
Ministério PúbliCO nomeará defensor dativo para fazê-la em 
igual prazo. 
f 3Q - Findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério 

Público designará data para instrução e julgamento nos dez 
dias subseqüentes. 

f 4Q - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador 
de Justiça mais antigo na instância, após a leitura do 
relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de 
Justiça, pessoalmente ou por defensor. terá trinta minutos 
para produzir defesa oral, deliberando, em seguida, o 
Colégio de Procuradores de Justiça pelo voto fundamentado de 
dois terços de seus membros . 
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f 5Q -A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Colégio de Procuradores de Justiça. ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor. 

§ 6Q - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 
dez dias. para a realização de diligência requerida pelo 
Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do 
Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada. por 
maioria de votos. imprescindivel ao esclarecimento dos 
fatos. 
Art. 14 -Rejeitada a proposta 

atingida a votação prevista no§ 
Presidente da sessão determinará o 
procedimento. 

de destituição ou não 
4Q do artigo anterior, o 

arquivamento dos autos do 

Art. 15 -Acolhida a proposta de destituição, o Presidente 
da sessão. em quarenta e oito horas. encaminhará os autos à 
Assembléia Legislativa, que decidirá. por maioria absoluta, 
na forma do seu regimento interno. 
Art. 16 Destituído o Procurador-Geral de Justiça, 

proceder-se-á na forma do art. 9Q. 
Art. 17 -O Procurador-Geral de Justiça ficará afastado de 

suas funções: 
I - em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção 

cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia 
oferecida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ou 
queixa-crime, até o trânsito em julgado da decisão judicial; 

II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do 
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, na forma do art. 11. até final decisão da 
Assembléia Legislativa, ressalvado o disposto no art. 14. 

§ 1Q - O período de afastamento contará como de efetivo 
exercício do mandato. 

9 2Q- Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a 
chefia do Ministério Público o Procurador de Justiça mais 
antigo na instância. 

Art. 18- Ao Procurador-Geral de Justiça compete: 
I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o 

judicial e extrajudicialmente; 
II - integrar como membro nato e presidir os órgãos 

Colegiados do Ministério Público; 
III proferir voto de qual idade, salvo em matéria 

disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao 
membro do Ministério Público; 

IV - submeter à Câmara de 
propostas de orçamento anual 
extinção de cargos e serviços 

V solicitar ao Colégio 
manifestação sobre matéria 
Ministério Público, bem como 
institucional; 

Procuradores 
e de criação, 

aux i 1 i ares; 

de Justiça as 
transformação e 

de Procuradores de Justiça 
relativa à autonomia do 
sobre outras de interesse 

VI - decidir sobre as sugestões encaminhadas pela Câmara de 
Procuradores de Justiça acerca da criação, transformação e 
extinção de cargos e serviços auxiliares. modificações na 
Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das 
funções institucionais; 
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estabelecendo as 
administrativas, 

VIII - encamtnhar ao Poder Legislativo os projetos de lei 
de iniciativa do Ministério Público; 

IX - comparecer, espontaneamente ou quando regularmente 
solicitado, à Assembléia Legislativa ou suas comissões, para 
prestar esclarecimentos; 
X - apresentar, no mês de m~rço de cada ano. ao Poder 

Legislativo Estadual, em sessao especialmente convocada, 
relatório das atividades do Ministério Público referentes ao 
ano anterior, propondo as providências necessar1as ao 
aperfeiçoamento da Instituição e da administração da 
Justiça; 

XI praticar atos e decidir questões relativas à 
administração geral e execução orçamentária do Ministério 
Públ lCO; 
XII - praticar atos de gestão administrativa e financeira; 
XIII - prover os cargos iniciais da carreira, bem como nos 

casos de promoção. remoção, permuta e demais formas de 
provimento derivado; 
XIV- prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e 

editar atos que importem em movimentação, progressão e 
demais formas de provimento derivado; 

XV - propor a fixação, revisão, reajuste e recomposição dos 
vencimentos dos membros do Ministério Público e de seus 
servidores, determinando as implantações decorrentes do 
sistema remuneratório; 

XVI - deferir o compromisso de posse dos membros do 
Ministério Público e dos servidores do quadro 
administrativo; 

XVII - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e 
administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos 
serviços auxiliares; 

XVIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros 
que importem em vacância de cargos da carreira ou dos 
serviços auxiliares, bem como decidir sobre o aproveitamento 
de membro da Instituição em disponibilidade, ouvido o 
Conselho Superior do Ministério Público: 

XIX - editar atos de concessão, alteração e cassação de 
pensão por morte e outros benefícios previstos nesta lei; 

XX - delegar suas funções administrativas. observado o 
parágrafo único deste artigo; 

XXI -designar membro do Ministério Público 
a) exercer as atribuições de dirigente de 

Operacional, do Centro de Estudos e 
Funcional e da Escola superior do Ministério 
Procuradores e Promotores de Justiça; 

para: 
Centro de Apoio 
Aperfeiçoamento 
Público, dentre 

b) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos 
órgãos da Administração Superior, observado o disposto no 
inciso XXXVII deste artigo; 
c) integrar organismos estatais afetos à sua área de 

atuação; 
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d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas 
hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito 
policial ou civil, ou quaisquer peças de informação; 
e) acompanhar inquérito policial ou diligência 

investigatória, devendo recair a escolha sobre membro do 
Ministério Público com atribuição para. em tese, oficiar no 
feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de 
serviços; 
f) acompanhar procedimentos investigatórios, inclusive 

comissões par 1 amentares de inquéritos, instaurados por 
quaisquer poderes ou órgãos da administração direta ou 
indireta, devendo. quando for o caso, propor as medidas 
judiciais cabíveis; 
g) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de 

vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou 
suspeição de titular de cargo, ou, em caso de excepcional 
volume de feitos, com o consentimento deste; 

h) por ato excepcional e fundamentado, exercer 
processuais afetas a outro membro da Instituição, 
sua decisão previamente ao Conselho Superior do 
Público; 

as funções 
submetendo 
Ministério 

i) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira 
instância ou junto ao Procurador-Regional Eleitoral, quando 
por este solicitado; 
j) propor ação de perfilhação compulsória; 
1) atuar em plantão nas férias forenses. 
XXII - dirimir conflitos de atribuições entre membros do 

Ministério Público. designando quem deva oficiar no feito; 
XXIII - decidir, na forma desta lei. processo disciplinar 

administrativo contra membro do Ministério Público e seus 
servidores. aplicando as sanções cabíveis; 

XXIV - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos 
órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas 
funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação 
uniforme, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público; 

XXV- editar, caso aprovadas. as recomendações, sem caráter 
vinculativo, sugeridas pelo Conselho Superior do Ministério 
Público aos membros da Instituição; 

XXVI -encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas a 
que se referem os arts. 94, "caput" e 104, parágrafo único, 
inciso II. da Constituição Federal e art. 78, f 3Q, da 
Constituição Estadual; 

XXVII - determinar a abertura de concurso para ingresso na 
carreira e presidir a respectiva comissão; 

XXVIII - sol i citar à Ordem dos Advogados do Brasil a 
elaboração de lista sêxtupla para a escolha de 
representantes para integrar a Comissão de Concurso; 
XXIX- convocar membro do Ministério Público em atividade 

para colaboração com a Comissão de Concurso; 
XXX - designar, mediante eleição do Conselho SuperiOr do 

Ministério Público, os membros da Comissão de Concurso e 
seus substitutos e arbitrar-lhes gratificação pelos serviços 
prestados, durante a realização das provas; 
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XXXI - despachar expediente relativo ao Ministério Público 
e fornecer informações sobre as providências efetivadas; 

XXXII - dar publicidade ao protocolo, movimentação e aos 
despachos que proferir nos expedientes cíveis e criminais, 
que lhe forem diretamente dirigidos; 

XXXIII - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a 
fixação das atribuições das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça e dos respectivos cargos; 

XXXIV - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a 
exclusão. inclusão ou outra modificação das atribuições das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça e dos respectivos 
cargos; 

XXXV - designar, com a concordância 
Procurador ou Promotor de Justiça para 
determinado de atribuição daquele; 

do titular, outro 
funcionar em feito 

XXXVI - dispor, no interesse do serviço, a respeito da 
movimentação dos Promotores de Justiça Substitutos; 

XXXVII - convocar Procuradores de Justiça ou Promotores de 
Justiça, estes da mais elevada entrancia, para prestar, 
temporariamente, serviços à Procuradoria-Geral de Justiça ou 
ocupar cargos de confiança; 

XXXVIII - despachar os requerimentos de 
promoção, remoção ou permuta formulados 
Ministério Público; 

inscrição para 
por membros do 

XXXIX representar ao Corregedor-Geral do Ministério 
PUblico acerca de infração disciplinar praticada por membro 
da Instituição; 

XL representar, de ofício ou por provocação do 
interessado, à Corregedoria-Geral de Justiça sobre falta 
disciplinar de Magistrado ou de serventuário de justiça; 

XLI - interromper, por conveniência do serviço. férias ou 
1 icença, salvo por motivo de saúde, de membro do Ministério 
Público e de seus servidores; 

XLII -autorizar o membro do Ministério PUblico a ausentar-
se do Pais; 

XLIII autorizar o membro do Ministério Público a 
ausentar-se da Procuradoria ou Promotoria de Justiça, 
justificadamente, pelo prazo máximo de cinco dias úteis; 

XLIV - designar membros da Instituição para plantões em 
finais de semana. feriados ou em razão de outras medidas 
urgentes; 

XLV - decidir sobre a escala 
plantões forenses propostas 
Promotorias de Justiça; 

de férias e atuação 
pelas Procuradorias 

em 
e 

XLVI conceder férias. férias-prêmio, licenças. 
afastamentos, adicionais e outras vantagens previstas em 
lei; 
XLVII - requisitar as dotações orçamentârias destinadas ao 

custeio das atividades do Ministério Público; 
XLVIII - participar ou indicar membro da Instituição para 

compor a Comissão Permanente prevista no art. 155, g; 2Q, da 
Constituição Estadual; 
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XLIX - encaminhar ao Governador do Estado a proposta do Mi-
nistério Público para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

L - alterar, justificadamente. na dotação orçamentária do 
Ministério Público, os recursos dos elementos semelhantes, 
de um para o outro, dentro das consignações respectivas, de 
acordo com as necessidades do serviço e as normas legais 
vigentes: 

LI - promover a abertura de crédito, na forma da legislação 
pertinente; 

LII celebrar conven1os com os órgãos mun1c1pais, 
estaduais e federais para atendimento das necessidades da 
Instituição; 
LIII requisitar de qualquer autoridade. repartição. 

secretaria, cartório ou ofício de justiça, certidões. 
exames, diligências e esclarecimentos necessários ao 
exercício de suas funções; 

LIV - expedir carteira funcional dos membros do Ministério 
Público e servidores; 
LV- expedir atos normativos que visem a celeridade e a 

racionalização das atividades do Ministério Público; 
LVI - requisitar policiamento para a guarda dos prédios e 

salas do Ministério Público ou para a segurança de seus 
membros e servidores; 

LVII -fazer publicar no órgão oficial do Estado: 
a) semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto. a lista 

de antigüidade dos membros da Instituição, bem como a 
relação das Procuradorias e Promotorias de Justiça vagas e 
os correspondentes critérios de provimento; 

b) anualmente. até o dia 31 de dezembro, a tabela de 
substituição dos membros do Ministério Público nas comarcas. 

LVIII - propor a verificação de incapacidade física ou 
mental de membro do Ministério Público; 

LIX - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para 
instauração de processo de verificação de incapacidade 
física ou mental de magistrado e serventuário de justiça; 
LX- propor ação civil para decretação de perda do cargo de 

membro do Ministério Público; 
LXI convocar membro do Ministério Público para 

deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da 
Instituição; 
LXII - exercer outras atribuições compativeis e necessárias 

ao desempenho de seu cargo. 
f 1Q- As funções indicadas nos incisos XI, XII, XVI, XVII, 

XXI, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV e LVII poderão ser delegadas. 
§ 2Q - A designação prevista no inciso XLIV não acarreta 
direito a qualquer compensação. 

Art. 19- O Procurador-Geral de Justiça apresentará, no ·mês 
de abril de cada ano. o Plano Geral de Atuação do Ministério 
Público. destinado a viabilizar a consecução de metas 
prioritárias, nas diversas áreas de suas atribuições . 
Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado 

com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das 
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Procuradorias e Promotorias de Justiça e aprovado 
Câmara de Procuradores de Justiça. 

pela 

SEÇÃO 11 
DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

E SEU ÓRGÃO ESPECIAL 
Art. 20 -O Colégio de Procuradores de Justiça e 

Especial, denominado Câmara de Procuradores de 
reunir-se-ão na forma desta lei e do respectivo 
interno. 

SUBSEÇÃO I 
DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

seu órgão 
Justiça, 

regiménto 

Art. 21 O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da 
Administração Superior do Ministério PUblico, é presidido 
pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os 
Procuradores de Justiça, competindo-lhe: 

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça 
ou deliberação de um quarto de seus integrantes, sobre 
matéria relativa â autonomia do Ministério Público e outras 
de interesse institucional; 

II - propor, na forma desta lei, ao Poder Legislativo a 
destituição do Procurador-Geral de Justiça: 

III - conferir exercício ao Procurador-Geral de Justiça; 
IV- eleger, dar posse e exercício ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público; 
V- destituir, na forma desta lei, o Corregedor-Geral do 

Ministério Público; 
VI - eleger, na segunda quinzena do mês de novembro dos 

anos pares, dez membros do Órgão Especial, conferindo-lhes, 
concomitantemente, posse e exercício com os demais 
componentes, nos termos do regimento interno; 

VII - conferir posse e exercício, na segunda quinzena do 
mês de dezembro, aos membros do Conselho Superior do 
Ministério Público; 

VIII autorizar, em caso de omissão da Câmara de 
Procuradores de Justiça e por iniciativa da maioria de seus 
integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça ajuíze ação 
civil de decretação de perda do cargo de membro do 
Ministério Público; 

IX - convocar reunião extraordinária, na forma do regimento 
interno; 
X - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a 

instauração de processo disciplinar administrativo contra 
membro do Ministério Público; 

XI - decidir, em grau de recurso, acerca das causas de 
inelegibilidade para escolha de membro de órgão colegiado do 
Ministério Público e do Corregedor-Geral do Ministério 
PúbliCO; 

XII elaborar seu regimento interno, regulamentando, 
inclusive, a atuação da Câmara de Procuradores de Justiça; 
XIII - exercer outras atribuições conferidas por lei ou 

previstas no regimento interno . 
Art. 22- As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça 

serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas 
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de sigilo ou por deliberação da maioria de 

Parágrafo único. As propostas referentes a homenagens, 
votos de congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os 
casos de notório interesse institucional, não serão objeto 
de publicação. 

SUBSEÇÃO I! 
DA CÂMARA DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

Art - 23. A Câmara de Procuradores de Justiça, presidida 
pelo Procurador-Geral de Justiça, é composta pelos dez 
Procuradores de Justiça mais antigos no cargo e por dez 
Procuradores de Justiça eleitos pelo Colégio de 
Procuradores, para mandato de dois anos. 
~ 1Q - O Procurador de Justiça que pretender integrar como 

membro eleito a Câmara de Procuradores de Justiça, deverá 
manifestar-se, por escrito. ao Procurador-Geral de Justiça, 
no prazo de cinco dias, contado do primeiro dia útil 
subseqüente à convocação da eleição. 

§ 2Q - Serão investidos no mandato tantos membros mais 
antigos, quantos forem os necessar1os para a composição da 
Câmara de Procuradores de Justiça, se o número de inscritos 
à eleição não atingir o número de vagas. 

§ 3Q -Os Procuradores de Justiça eleitos para integrar a 
Câmara de Procuradores de Justiça serão substituídos, no 
caso de vacância, impedimento ou suspeição, pelos suplentes. 
assim considerados os Procuradores de Justiça, que se 
seguirem na ordem de votação. 

§ 4Q- A substituição dos membros mais antigos caberá. para 
todos os efeitos. aos Procuradores de Justiça, que se lhes 
seguirem na ordem de antigüidade, excluindo-se os eleitos. 

§ SQ - O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral 
do Ministério Público são membros natos da Câmara de 
Procuradores de Justiça. 

t 6Q -Aplica-se o disposto no art. 7Q, incisos I a VII, à 
eleição para a Câmara de Procuradores de Justiça. 

§ 7Q - O membro eleito da Câmara de Procuradores de Justiça 
é inelegível para o mandato subseqüente, salvo na condição 
de suplente com exercício inferior a seis meses. 

§ 8Q - O exercício de cargo de confiança e a condição de 
integrante eleito do Conselho superior do Ministério Público 
são incompatíveis com a de membro da Câmara de Procuradores 
de Justiça. 

§ 9Q - A eleição de que trata este artigo será realizada, 
em escrutínio secreto e voto p 1 u r i nomi na 1 • na segunda 
quinzena do mês de novembro dos anos pares, considerando-se 
eleitos os dez Procuradores de Justiça mais votados. 

§ 10 - No caso de empate na votação para a eleição dos 
membros da Câmara de Procuradores de Justiça será 
consider·ado eleito o mais antigo no cargo. 

9 11 -Os membros da Câmara de Procuradores de Justiça 
tomarão posse e entrarão em exercício perante o Colégio de 
Procuradores de Justiça, em sessão solene a ser realizada na 
primeira sessão do ano seguinte à eleição. 
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~ 12 - Os membros natos e os mais antigos no cargo, que 
deixarem a condição de 1ntegrantes da Câmara de Procuradores 
de Justiça, estarão impedidos de retornar pelo critério de 
antigüidade no mesmo mandato, ressalvada a vacância. 

p 13 -O Procurador de Justiça, que assumir o cargo de 
Procurador-Geral de Justiça ou de Corregedor-Geral do 
Ministério Público, passará a integrar a Câmara de 
Procuradores de Justiça na qualidade de membro nato e será 
substituido na forma desta lei. 

p 14 - A Câmara de Procuradores de Justiça 
mensalmente. por convocação extraordinária do 
Geral de Justiça ou proposta da maioria de seus 
na forma do regimento interno. 

reunir-se-á 
Procurador-

integrantes, 

Art - 24 - Compete à Câmara de Procuradores de Justiça: 
I - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de 

cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e 
providências relacionadas ao desempenho das funções 
institucionais; 
II - aprovar os projetos de 

extinção de cargos e serviços 
orçamentária anual do Ministério 
III - aprovar o Plano Geral 

PúbliCO; 

criação, transformação e 
auxiliares e a proposta 

Público; 
de Atuação do Ministério 

IV- representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público 
acerca da instauração de processo disciplinar administrativo 
contra membro do Ministério Público e recomendar a 
realização de inspeções e correições; 
V - dar posse e exercício aos Procuradores 

posse coletiva e exerc1c1o aos Promotres 
de Justiça e 

de Justiça 
Substitutos aprovados em concurso; 

VI - deliberar, por iniciativa 
integrantes ou do Procurador-Geral 
ajuíze ação civil de decretação de 
do Ministério Público; 

de um quarto 
de Justiça. 

perda do cargo 

de seus 
que este 
de membro 

VII - julgar, nos termos do regimento interno, recurso 
contra decisão: 

a} de vitaliciamente ou não de membro do Ministério 
Público, inclusive permanência na carreira durante o estágio 
probatório; 

b) condenatória em processo disciplinar administrativo; 
c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de 

antigüidade: 
d) de recusa de indicação para promoção ou remoção por 

antigüidade; 
e) de indeferimento do requerimento de acesso . 

complementação ou retificação de dados do assento funcional: 
f) da decisão referida no art. 7Q, parágrafo único. 
VIII - rever atos e decisões do Procurador-Geral de Justiça 

sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo 
e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, na forma 
do regimento interno; 

IX ·decidir sobre pedido de revisão de processo 
disciplinar administrativo; 
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de inelegibilidade para 
Superior do Ministério 

XI - aprovar o regimento interno da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público; 

XII - aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação 
das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça e 
dos respectivos cargos; 

XIII - aprovar, por maioria absoluta. a exclusão, inclusão 
ou outra modificação nas atribuições das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça e dos respectivos cargos; 

XIV - conhecer os relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeçoes 
realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as 
providências cabíveis; 

XV - convocar reunião extraordinária. na forma do regimento 
interno; 

XVI -determinar a apuração de responsabilidade criminal do 
membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar 
administrativo. verificar-se a existência de indícios da 
prática de infração penal; 

XVII - aprovar o regulamento do concurso para ingresso na 
carreira do Ministério Público e o do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional e da Escola Superior do Ministério 
Público; 

XVIII - deliberar sobre a indicação de SubCorregedores-
Gerais e de Promotores de Justiça para assessorar o 
Corregedor-Geral do Ministério Público. no caso de recusa 
injustificada do Procurador-Geral de Justiça na designação; 
XIX - instituir comissões, permanentes ou temporárias. para 

preparar os assuntos a serem levados à sua apreciação; 
XX - desempenhar outras atribuições conferidas por lei ou 

previstas no regimento interno. 
:f 1Q -Os recursos referidos no inciso VII. "a" a "d", 

terão efeito suspensivo. 
:f 2Q - Salvo disposição em contrário, as decisões da Câmara 

de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples 
de votos, presente mais da metade de seus integrantes, 
cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de 
qualidade, na forma do art. 18, inciso III. 

j 3Q - As decisões da Câmara de Procuradores de Justiça, 
serão motivadas e publicadas por extrato, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de 
seus integrantes, no prazo de cinco días . 

f 4Q - As propostas referentes a homenagens, votos de 
congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os casos de 
notório interesse institucional, não serão objeto de 
publicação . 
Art. 25 -A ausência injustificada de membro da Câmara de 

Procuradores de Justiça a três reun1ões solenes, ord1nárias 
ou extraordinárias consecutivas ou cinco alternadas 
implicará na perda automática do mandato . 

§ 1Q - A Câmara de Procuradores de Justiça apreciará, em 
cada sessão, as justificativas de ausência apresentadas, 
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do acolhimento destas, na 

§ 2Q - A Câmara de Procuradores de Justiça fará inserir em 
ata o resultado do julgamento quando recusar as 
justificativas apresentadas. 

§ 3Q - Decretada a perda do mandato será convocado suplente 
para preenchimento da vaga. 

SEÇÃO !!I 
DO CONSELHO SUPERIOR DO M!NISTERIO PÚBLICO 

Art. 26- O Conselho Superior do Ministério Público e orgão 
da Administração Superior do Ministério Público. incumbindo-
lhe velar pela observância de seus princípios 
institucionais. 
Art. 27 -O Conselho Superior do Ministério público será 

composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, 
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por dez 
Procuradores de Justiça eleitos por todos os integrantes na 
carreira. para mandato de um ano. 

Art. 28 -A eleição dos membros do 
Ministério Público será realizada em 
votação obrigatória e plurinominal, na 
mês de dezembro. 

Conselho Superior do 
escrutinio secreto, 
primeira quinzena do 

p 1Q - Resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça 
regulamentará a escolha dos membros do Conselho Superior do 
Ministério Público, vedado o voto por procuração. 

p 2Q O Procurador de Justiça, que pretender integrar 
como membro eleito o Conselho Superior do Ministério 
Público, deverá manifestar-se, por escrito, ao Procurador-
Geral de Justiça, no prazo de cinco dias, contado do 
primeiro dia útil subseqüente à convocação da eleição. 
p 3Q - Os Procuradores de Justiça eleitos para integrar o 

Conselho Superior do Ministério Público serão 
automaticamente substituídos, no caso de vacância, pelos 
suplentes, assim considerados os Procuradores de Justiça, 
que se seguirem na ordem de votação. 

p 4Q - No caso de empate na votação para 
membros do Conselho Superior do Ministério 
considerado eleito o mais antigo no cargo. 

a eleição dos 
Público, será 

p 5Q - Serão investidos no mandato tantos integrantes do 
Colégio de Procuradores de Justiça mais antigos, quantos 
forem necessários para a composição do Conselho Superior do 
Ministério Público, se os inscritos à eleição não atingirem 
o número de vagas, observado o disposto no art. 29, f 3Q. 

Art. 29- O disposto no art. 7Q, incisos I a VII, aplica-se 
à eleição para o Conselho Superior do Ministério Público. 

p lQ - O membro eleito do Conselho Superior do Ministério 
Público é inelegível para o mandato subseqüente, salvo na 
condição de suplente com exercício inferior a seis meses. 

p 2Q -Os membros natos do Conselho Superior do Ministério 
Público que, por qualquer motivo. deixarem de integrá-lo 
nesta condição são inelegíveis para o exercício de mandato 
subseqüente. 

p 3Q - O exercício de 
integrante da Câmara 

cargo de confiança e a condição de 
de Procuradores de Justiça são 
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incompatíveis com a de membro do Conselho Superior do 
Ministério Público. 

p 4Q Qualquer membro do Ministério Público poderá 
representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de 
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão 
recurso para o Colégio de Procuradores, no prazo de cinco 
dias. 
Art. 30 -Aplica-se ao Conselho Superior do Ministério 

Público o disposto no art. 25. 
Art. 31 -A posse e o exerC1ClO dos membros do Conselho 

Superior do Ministério Público efetivar-se-ão na segunda 
quinzena do mês da eleição, em sessão solene do Colégio de 
Procuradores de Justiça. 
Art. 32- O Conselho Superior do Ministério Público reunir-

se-á quinzenalmente, por convocação extraordinária de seu 
Presidente ou proposta de um terço de seus membros. 

Art. 33 Ao Conselho Superior do Ministério Público 
compete: 

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 
94, caput, e 104, parágrafo único, II. da Constituição 
Federal e art. 78, f 3Q, da Constituição Estadual; 
li- indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista 

tríplice, os candidatos à promoção ou remoção 
merecimento; 

por 

111 - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério 
Público para promoçào ou remoção por ant1gü1dade; 

IV - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre 
membros do Ministério Público; 
V- eleger os membros do Ministério Público que integrarão 

a comissão de concurso para ingresso na carreira; 
VI - decidir, em sessão pública e pelo voto de dois terços 

de seus integrantes, sobre a permanência de membro do 
Ministério Público em estágio probatório e seu 
vital iciamento; 

VII determinar, por voto de dois 
integrantes. a remoção ou disponibilidade 
membro do Ministério Público; 

terços de seus 
compulsória de 

VIII - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério 
Público e decidir sobre reclamações, que tenham sido 
apresentadas no prazo de quinze dias, contado do primeiro 
dia útil subseqüente à publicação; 

IX - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a 
recomendação, sem caráter vinculativo, aos 
execução para o desempenho de suas funções; 

edição de 
órgãos de 

X autorizar, atendida a necessidade de serviço, o 
afastamento de membro do Ministério Público para. sem 
prejuízo de vencimentos e vantagens, freqüentar curso ou 
seminário de aperfeiçoamento ou estudos. no País ou no 
exterior. de duração máxima de dois anos, evidenciado o 
interesse da Instituição e observado, ainda, o disposto no 
art. 138. o3Q; 

XI decidir. em caso de omissão injustificada do 
Procurador-Geral de Justiça, pela abertura de concurso para 
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provimento de cargos iniciais da carreira, quando o nUmero 
de vagas exceder a um quinto do quadro respectivo; 

XII - homologar o resultado do concurso para ingresso na 
carreira do Ministério Públ ice; 
XIII autorizar, em razão de ato excepcional e 

fundamentado, pelo voto de dois terços de seus integrantes, 
o Procurador-Geral de Justiça a exercer. pessoalmente ou por 
designação, as funções processuais afetas a outro membro da 
Instituição; 
XIV- representar ao Corregedor-Geral do Ministério Públlco 

acerca da instauração de processo disciplinar administrativo 
contra membro do Ministério Público; 
XV- determinar a apuração de responsabilidade criminal do 

membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar 
administrativo, verificar-se a existência de indícios da 
prática de infração penal; 

XVI - opinar sobre o aproveitamento de membro do Ministério 
Público em disponibilidade e deliberar sobre pedido de 
reversão na forma do art. 200, parágrafo único; 
XVII - solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

informações sobre a conduta e atuação funcional de membro da 
Instituição, determinando a realização de visitas de 
inspeção para verificação de eventuais irregularidades no 
serviço, especialmente no caso de inscritos à promoção ou 
remoção voluntária; 

XVIII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeções e 
correições realizadas nas Promotorias de Justiça, 
recomendando as providências cabíveis; 

XIX - determinar a suspensão do exercicio funcional de 
membro do Ministério Público em caso de verificação de 
incapacidade física ou mental; 

XX - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado 
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público; 

XXI - elaborar seu regimento interno; 
XXII - exercer outras atribuições previstas em lei ou no 

regimento interno. 
§ 1Q -Salvo disposição em contrário, as deliberações do 

Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas por 
maioria de votos. presente a maioria absoluta de seus 
integrantes, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade. 
f 2Q - As decisões do Conselho Superior do Ministério 

Público serão motivadas e publicadas por extrato, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo ou deliberação da maioria de seus 
integrantes, no prazo de cinco dias. 
f 3Q - Na indicação à promoção ou remoção voluntária por 

antigüidade observar-se-á o disposto no art. 187. 
f 4Q - Na indicação à promoção ou remoção voluntária por 

merecimento o processo de votação será oral, atendidos os 
critérios estabelecidos no art. 178. 

9 SQ -Das decisões referentes aos incisos VI, VII e VIII, 
caberá recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo 
de cinco dias. contado da publicação do ato no órgão 
oficial. 
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§ 6Q -Não será admitida a inscrição às listas a que se 
refere o inciso I dos membros do Ministério Público que, nos 
doze meses anteriores à data da elaboração, tenham exercido, 
ainda que transitoriamente, o cargo de Procurador-Geral de 
Justiça, Procurador-Geral de Justiça Adjunto ou Corregedor-
Geral do Ministério Público. 

SEÇÃO IV 
DO IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Art. 34. O integrante de órgão colegiado é considerado 
impedido nos seguintes casos: 

I - quando a deliberação envolver interesse de cônjuge, 
parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o quarto grau. inclusive; 

II -quando for interessado no resultado do julgamento; 
III - não comparecer à sessão de leitura de relatório ou da 

discussão de matéria em pauta. 
Art. 35. Considera-se fundada a suspeição de parcialidade 

do integrante de órgão colegiado quando: 
I houver notória inimizade com o interessado no 

julgamento da matéria; 
II for parte em processo cível, criminal ou 

administrativo em que funcionou o interessado no julgamento 
da matéria; 
III - houver motivo de foro intimo. 
Art. 36- A exceção de impedimento ou suspeição, salvo por 

motivo de foro íntimo, poderá ser argüida pelo 1nteressado 
ou qualquer integrante do órgão colegiado, até o início do 
julgamento. 

§ 1Q - O integrante do órgão colegiado poderá alegar o 
impedimento e a suspe1çao por motivo de foro íntimo, no 
prazo do parágrafo anterior. 

§ 2Q - Argüido o impedimento ou a suspeição, o órgão 
colegiado, após a oitiva do integrante ·considerado impedido 
ou suspeito. decidirá a questão de plano. 

§ 3Q - Serão convocados os suplentes necessários, se, em 
razão de impedimento ou suspeição de integrantes do órgão 
colegiado, houver prejuízo, por falta de número legal. à 
apreciação de matéria em pauta, suspendendo-se, se for o 
caso, o julgamento. 

SEÇÃO V 
DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 37 O Corregedor-Geral do Ministério Público será 
eleito pelo Colégio de Procuradores. dentre os Procuradores 
de Justiça inscritos, na segunda quinzena do mês de 
dezembro, para mandato de dois anos. permitida uma 
recondução, observado o mesmo procedimento. 
f 1Q -A eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público 

far-se-á na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça. 

f 2Q -O Corregedor-Geral do Ministério Público, membro 
nato da Câmara de Procuradores de Justiça e do Conselho 
Superior do Ministério Público, será nomeado pelo 
Procurador-Geral de Justiça e empossado, com imediato 
exercício, perante o Colégio de Procuradores de Justiça . 
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Art. 38 -A Corregedoria-Geral do Ministério Público é 
órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e 
da conduta dos membros do Ministério Público. 
Art. 39 Compete ao Corregedor-Geral do Ministério 

Público: 
I realizar inspeções nas 

remetendo relatório reservado à 
Justiça; 

Procuradorias de Justlça, 
Câmara de Procuradores de 

II - realizar inspeções e corre1çoes nas Promotorias de 
Justiça, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior 
do M1n1stério Público; 

III oferecer denúncia contra o Procurador-Geral de 
Justiça, na forma prevista pelo art. 17, inciso I: 
IV- realizar, de ofício ou mediante determinação do 

Conselho Superior do Ministério Público, inspeções para 
verificação de regularidade de serviço dos inscritos à 
promoção ou remoção voluntária; 

V acompanhar o estág1o probatório dos membros do 
Ministério PUbliCO; 

VI - propor ao Conselho Superior do Ministério PUblico o 
vitaliciamente ou não de membro da Instituição; 

VII - fazer recomendações, nos limites de sua atribuição, 
sem caráter vinculativo, a órgão de execução; 

VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da 
Administração Superior do Ministério PUblico ou do 
Procurador-Geral de Justiça, processo disciplinar 
administrativo contra membros da Instituição; 

IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça o processo 
disciplinar administrativo afeto à decisão deste; 
X- remeter, de ofício ou quando solicitado, informações 

necessárias ao desempenho das atribuições dos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público; 
XI- apresentar, para os fins do art. 18, inciso X, ao 

Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de 
fevereiro, relatório estatístico sobre as atividades das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano 
anterior; 

XII - prestar ao membro do Ministério PUblico informações 
de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de 
acesso, retificação e complementação dos dados; 

XIII - manter atualizados os assentamentos funcionais dos 
membros do Ministério Público; 

XIV - requisitar informações, exames, perícias, documentos, 
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 

XV - elaborar o regulamento de estágio probatório; 
XVI elaborar o regimento interno, submetendo-o à 

apreciação da Câmara de Procuradores de Justiça; 
XVII - informar ao Conselho Superior do Ministério PUblico 

sobre a conduta pessoal e a atuação funcional dos membros da 
Instituição, inscritos à promoção ou remoção por merecimento 
ou antiguidade, inclusive permuta; 

XVIII - acompanhar as comunicações de suspeição de membros 
do Ministério Público, por motivo de foro intimo, apurando, 
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quando for o caso e reservadamente, a razão de sucessivas 
argüições; 

XIX submeter à apreci~çã? do Conselho Superior do 
Ministério Público impugnaçao a permanência na carreira do 
Promotor de Justiça em estágio probatório; 

XX examinar o relatório anual das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça; 

XXI - dar posse e exercício aos Promotores de Justiça 
promovidos ou removidos, e, em caráter supletivo, aos 
Promotores de Justiça Substitutos nomeados, encaminhando os 
termos respectivos à Procuradoria-Geral de Justiça; 

XXII -elaborar as listas previstas no art. 40; 
XXIII - dar posse e exercício aos SubCorregedores-Gerais do 

Ministério Público; 
XXIV rever e atualizar, 

recomendações expedidos pela 
Ministério PúbliCO; 

anualmente, os atos 
Corregedoria-Geral 

e 
do 

XXV - propor ao Procurador-Geral de Justiça e à Câmara de 
Procuradores de Justiça a expedição de instruções e outras 
normas administrativas, sempre que necessário ou conveniente 
ao serviço; 

XXVI convocar membro do Ministério Público para 
deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da 
Instituição; 
XXVII -designar membro do Ministério Público, para os fins 

do art. 171; 
XXVIII - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou 

no regimento interno. 
§ 1Q - Nos assentamentos funcionais, a que se refere o 

inciso XIII, deverão constar obrigatoriamente: 
I os pareceres da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público, inclusive o previsto no art. 172, § 5Q, e a decisão 
do Conselho Superior do Ministério Público sobre o estágio 
probatório; 
li as anotações resu 1 t antes de apreciação dos 

Procuradores de Justiça, desde que identificado o número do 
processo, nome das partes, a comarca e nome do Procurador de 
Justiça, que atuou no feito; 

III - as observações feitas em inspeções e correições; 
IV- as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas. 
§ 2Q - As anotações que importem em demérito serão lançadas 

no assentamento funcional, após prévia ciência do 
interessado, permitindo-se a retificação, na forma do art. 
105, § 2Q e § 3Q. 
Art. 40 -Os SubCorregedores-Gerais do Ministério Público, 

escolhidos, dentre os Procuradores de Justiça, em número 
mínimo de seis, serão designados pelo Procurador-Geral de 
Justiça, em listas tríplices elaboradas pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público. · 

§ 1Q - Os SubCorregedores-Gerais do Ministério 
poderão ser destituídos pelo Procurador-Geral de 
ouvido o Corregedor-Geral do Ministério Público. 
provocação deste. 

Público 
Justiça, 
ou por 
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§ 2Q É obrigatório o exercício da 
SubCorregedor-Geral do Ministério Público. 
disposto no parágrafo anterior. 

Art. 41 -Aos SubCorregedores-Gerais compete: 

função 
ressalvado 

80 

de 
o 

I - substituir o Corregedor-Geral do Ministério Púb11co em 
suas faltas. afastamentos temporários, impedimento ou 
suspeição, recaindo a atribuição no SubCorregedor-Geral mais 
antigo na instância; 

II realizar inspeções e 
assessorados por Promotores de 
Procurador-Geral de Justiça; 

correições, podendo 
Justiça designados 

ser 
pelo 

III - presidir processo disciplinar administrativo contra 
Procurador de Justiça, na forma do art. 233, t 1Q; 

IV exercer, por delegação, outras atribuições do 
Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Art. 42- O exercício das funções de SubCorregedor-Geral do 
Ministério Público não importará em dispensa de suas normais 
atribuições, exceto quando no exercicio temporário do cargo 
de Corregedor-Geral do Ministério Público. ou durante a 
realização de inspeções e correições. 
Art. 43 O Corregedor-Geral do Ministério Público será 

assessorado por SubCorregedores-Gerais e, no máximo, cinco 
Promotores de Justiça da mais elevada entrância, por ele 
indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 44 -Aplica-se o disposto no art. 7Q, incisos I a VII 

à eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público e, no 
que couber, à escolha dos SubCorregedores-Gerais do 
Ministério Público. 

Parágrafo único -Qualquer membro do Ministério Público 
poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de 
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da ·decisão 
recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 
cinco dias. 

Art. 45- Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral 
do Ministério Público, assumirá interinamente o 
SubCorregedor-Geral mais antigo na instância e será 
realizada nova eleição em trinta dias para preenchimento do 
cargo e complementação do mandato. 

Parágrafo único - Caso a vacância se verifique nos últimos 
seis meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral do 
Ministério Público será exercido, no período remanescente, 
pelo SubCorregedor-Geral mais antigo na instância. 
Art. 46 -O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá 

ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, pelo voto de dois terços de seus membros, nos casos 
de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos 
deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por 
infração apenada com reclusão, em decisão judicial 
transitada em julgado. 
Parágrafo único - O Colégio de Procuradores de Justiça 

decidirá. por maioria de votos, pela admissibilidade da 
representação para a destituição do Corregedor-Geral do 
Ministério Público, nos casos previstos no ''caputu deste 
artigo, desde que formulada pelo Procurador-Geral de 
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Justiça, por um terço de seus integrantes ou um décimo dos 
membros do Ministério Público em atividade. 
Art. 47 Autorizada a proposta de destituição do 

Corregedor-Geral do Ministério Públ íco, o Colégio de 
Procuradores, em sessão presidida pelo Procurador-Geral de 
Justiça, constituirá, em votação secreta, comissão 
processante integrada por três Procuradores de Justiça, ca-
bendo a presidência ao mais antigo na instância. 

1 1Q O Corregedor-Geral do Ministério Público será 
cientificado, no prazo de dez dias, da proposta de 
destituição, podendo, em quinze dias. oferecer defesa 
escrita. pessoalmente ou por defensor, e requerer produção 
de provas. 

§ 2Q - Não sendo oferecida defesa, o presidente da comissão 
processante nomeará defensor dativo para fazê-la em igual 
prazo. 

f 3Q - Findo o prazo, o presidente da comissão processante 
designará data para instrução e julgamento, nos dez dias 
subseqüentes. 

f 4Q - Na sessão de julgamento. presidida pelo Procurador-
Geral de Justiça, após a leitura do relatório da comissão 
processante, o Corregedor-Geral do Ministério Público, 
pessoalmente ou por defensor, terá trinta minutos para 
produzir defesa oral, deliberando, em seguida. o Colégio de 
Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de dois 
terços de seus membros. 

f 5Q -A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao 
Corregedor-Geral do Ministério Público e ao seu defensor. 
~ 6Q - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 

dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público ou por qualquer 
membro do Colégio de Procuradores, desde que reputada, por 
maioria de votos. imprescindível ao esclarecimentos dos 
fatos. 
Art. 48 -Rejeitada a proposta 

atingida a votação prevista no f 
presidente da sessão determinará o 
procedimento. 

de destituição, ou não 
4Q do artigo anterior, o 

arquivamento dos autos do 

Art. 49- Acolhida a proposta de destituição, o Procurador-
Geral de Justiça, em quarenta e oito horas. lavrará o ato de 
destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Art. 50 Destituído o Corregedor-Geral do Ministério 
Público, proceder-se-á na forma do art. 45. 
Art. 51 -O Corregedor-Geral do Ministério Público ficará 

afastado de suas funções: 
I - em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção 

cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia 
oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, ou queixa-crime, 
até o trânsito em julgado da decisão judicial; 

II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do 
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, na forma do art. 46, parágrafo único, até final 
decisão . 
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Parágrafo único - O período de afastamento contará como de 
efetivo exercício do mandato. 

SEÇÃO VI 
DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA 

Art. 52 As Procuradorias de Justiça são órgãos da 
Administração do Ministério Público. com cargos de 
Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções, que lhes forem cometidas por lei. 

Art. 53- As atribuições das Procuradorias de Justiça e dos 
cargos de Procurador de Justiça serão fixadas, mediante 
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela 
Câmara de Procuradores de Justiça. 

f 1Q -A exclusão. inclusão ou outra modificação 
atribuições das Procuradorias de Justiça e dos cargos 
Procurador de Justiça serão fixadas mediante proposta 
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara 
Procuradores de Justiça. 

nas 
de 
do 
de 

p 2Q - A remoção. inclusive por permuta, nas Procuradorias 
de Justiça será feita em qualquer época, a requerimento dos 
interessados e por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
independente de expedição de edital. 
Art. 54 -A divisão interna dos serviços das Procuradorias 

de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos 
pela Câmara de Procuradores de Justiça, ressalvada a 
possibilidade de cada Procuradoria de Justiça definir, por 
consenso. a distribuição. 

Art. 55 As Procurador i as de Justiça, nominadas de 
Procuradorias de Justiça Civel, Criminal, de Contas e 
Especializada, terão coordenadores e substitutos. designados 
pelo Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhes, sem 
prejuízo das normais atribuições: 

I - propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de 
férias e atuação em plantões forenses de seus integrantes; 
II - promover reuniões mensais internas para fixação de 

orientações, sem caráter vinculativo, e deliberação sobre 
matéria administrativa. com comparecimento obrigatório, 
salvo motivo justificado; 

III organizar a biblioteca e o arquivo geral da 
Procuradoria de Justiça, recolhendo e classificando as 
cópias de todos os trabalhos forenses, elaborados pelos seus 
integrantes, bem como o material legislativo. doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 
IV- remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

relatório anual das atividades; 
V - encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões 

para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério 
PúbliCO; 

VI - fiscalizar a 
outro expediente 
Justiça; 

distribuição equitativa 
em que deva funcionar 

dos autos 
Procurador 

ou 
de 

VII - organizar os serviços auxiliares da Procuradoria de 
Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos 
executados. 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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Art. 56 -O Procurador-Geral de Justiça poderá instituir 
Procuradorias de Justiça Especializadas para a interposição 
de recursos junto aos Tribunais locais e Superiores. 

SEÇÃO VII 
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

Art. 57 As Promotorias de Justiça são órgãos da 
Administração do Ministério Público, com cargos de Promotor 
de Justiça e serviços auxiliares, necessários ao desempenho 
das funções. que lhe forem cometidas por lei. 

§ 1Q - As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou 
extrajudiciais, especializadas. gerais ou cumulativas. 

§ 2Q - As atribuições das Promotorias de Justiça e dos 
cargos de Promotor de Justiça serão fixadas mediante 
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela 
C~mara de Procuradores de Justiça. 
~ 3Q - A exclusão, inclusão ou outra modificação nas 

atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de 
Promotor de Justiça serão fixadas med1ante proposta do 
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de 
Procuradores de Justiça. 
Art. 58 -As Promotorias de Justiça são classificadas em 

cíveis, criminais e especializadas. 
Art. 59 -As Promotorias de Justiça Cíveis subdividem_-se 

em: 
I - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo da 

Fazenda Pública; 
II - Promotoria de Justiça com a atuação perante o Juízo de 

Família; 
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de 

Falências, Concordatas e Registros Públicos: 
IV - Promotoria de Justiça com a atuação perante o Juízo de 

Sucessões. 
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça, não incluídas 

no "caput" deste artigo, exercerão as respectivas 
atribuições perante os juízos remanescentes. 

Art. 60- As Promotorias de Justiça Criminais subdividem-se 
em: 

I -Promotoria de Justiça com atuação perante o Tribunal do 
Juri; 

II - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo 
Criminal da vara de Tóxicos; 
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo 

Criminal de Acidentes de Trânsito; 
IV- Promotoria de Justiça com atuação perante a Auditoria 

Militar; 
v - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de 

Execução Penal . 
Parágrafo único -As Promotorias de Justiça, não incluídas 

no "caput" deste artigo, exercerão as respect 1vas 
atribuições perante os juízos remanescentes. 

Art. 61 -A Promotoria de Justiça Especializada, denominada 
Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão. exercerá as 
funções cumulativas de: 

I -Defesa do Consumidor; 
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li - Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico-
Cultural; 

III -Defesa do Património Público; 
IV - Acidentes do Trabalho e de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho; 
V- Defesa dos Direitos Humanos; 
VI -Controle Externo da Atividade Policial; 
VII - Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude; 
VIII - Defesa dos Direitos dos Deficientes e Proteção aos 

Idosos. 
§ 1Q - A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão 

exercerâ a titularidade das ações cível e penal públicas nos 
casos afetos à sua área de atuação. 

9 2Q - Nas comarcas do interior do Estado as atribuições 
previstas neste artígo serão disciplinadas na forma do art. 
57. 
Art. 62 -Nas comarcas do interior do Estado, com mais de 

duas Promotorias de Justiça, estas serão compostas por, no 
mínimo, um terço de Promotores de Justiça com atribuições na 
área criminal, na forma do art. 18, incisos XXXIII e XXXIV. 

Parágrafo único - As Promotorias de Justiça criminais serão 
cumulativas com as atribuições referentes à defesa dos 
direitos humanos. controle externo da atividade policial e 
outras de natureza assemelhada. 

Art. 63 -Nas Promotorias de Justiça, com mais de um cargo 
de Promotor de Justiça, haverá coordenadores e seus 
substitutos, designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 
competindo-lhes, sem prejuízo de suas atribuições normais: 

I - promover reuniões mensais internas para fixação de 
orientações, sem caráter vinculativo, e deliberação sobre 
matéria administrativa, com comparecimento obrigatório. 
salvo motivo justificado; 

II - dar posse e exercicio aos auxiliares administrativos 
nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
III - organizar os serviços auxiliares da Promotoria de 

Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos 
executados; 

IV - presidir, mediante designação do Procurador-Geral de 
Justiça, processo disciplinar administrativo relativo a 
infrações funcionais dos seus servidores; 
v- fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro 

expediente, em que deva funcionar Promotor de Justiça; 
VI - representar o Ministério Público nas solenidades 

oficiais; 
VII - encaminhar, aos órgãos da Administração Superior do 

Ministério Público, as sugestões para o aprimoramento dos 
seus serviços; 

VIII organizar a biblioteca e o arquivo geral da 
Promotoria de Justiça, recolhendo e classificando as cópias 
de todos os trabalhos elaborados pelos integrantes, bem como 
o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de 
interesse; 
IX- remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

relatório anual das atividades; 
ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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X- solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação 
de estagiários, mediante requerimento de qualquer de seus 
integrantes; 

XI - encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões 
para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério 
Público. 
Art. 64- A divisão interna dos serviços das 

Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos, 
Câmara de Procuradores de Justiça, 
possibilidade de cada Promotoria de Justiça 
consenso. a distribuição. 

Promotorias de 
definidos pela 
ressalvada a 

de f i n i r , por 

Art. 65 -Havendo mais de um membro do Ministério Público 
com funções idênticas ou concorrentes na mesma Promotoria de 
Justiça. a denominação do cargo será precedida do número 
indicativo da ordem de sua criação. 

CAPÍTULO III 
DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

SEÇÃO I 
DAS FUNÇOES GERAIS 

Art. 66 Além das funções previstas na Constituição 
Federal. na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na 
Constituição Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao 
Ministério Público: 

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais, face à Constituição 
Estadual, inclusive por omissão e o respectivo pedido de 
medida cautelar; 

II - representar ao Procurador-Geral da República para a 
argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual em face da Constituição Federal; 

I I I promover a ação de i ncons t it uc i o na 1 i da de ou 
representação para efeito de intervenção do Estado nos 
Municípios; 
IV- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevància pública aos direitos assegurados na 
Constituição Federal e em outras leis, promovendo as medidas 
judiciais e administrativas necessárias à sua garantia; 
V- promover, privativamente, a ação penal pública, na 

forma da lei; 
VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na 

forma da lei, para: 
a) proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 

meio ambiente, ao consumidor. aos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e 
a outros interesses difusos, coletivos e individuais 
indisponíveis e homogêneos; 
b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado 
ou do Município, de suas administrações indiretas ou 
fundacionais ou de entidades privadas de que participem. 

VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja 
obrigatória por lei e. ainda, sempre que cabivel a 
intervenção, para assegurar o exercício de suas funções 

~L-------------------------------------------------------~ 
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institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição 
em que se encontrem; 

VIII - exercer a fiscalização de cadeias públicas. dos 
estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos. 
crianças e adolescentes. incapazes ou pessoas portadoras de 
deficiência; 
IX- deliberar sobre a participação em organismos estatais 

de política penal e penitenciária, do consumidor, de 
direitos humanos, do meio ambiente, neste compreendido o do 
trabalho, e outros afetos à sua área de atuação; 
X - ingressar em juízo. de ofício e supletivamente, para 

responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados 
pelo Tribunal de Contas; 

XI - interpor recursos aos Tribunais Superiores; 
XII - provocar a atuação de órgão de execução que oficie 

junto a juízo ou tribunal competente, através da remessa 
direta de expediente; 

XIII - receber, após distribuição prévia, independentemente 
de despacho judicial, os inquéritos policiais e os 
inquéritos policiais militares, procedimentos 
administrativos e demais peças de informação, tratando-se de 
infração de ação penal pública: 
XIV conceder prazo para a conclusão de inquérito 

policial, no caso de indiciado solto. 
Parágrafo único - É vedado o exerc1c1o das funções do 

Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de 
nulidade do ato praticado. 
Art. 67 -No exercício de suas funções, o Ministério 

Público poderá: 
I - instaurar inquéritos civis e outros procedimentos 

administrativos e para instruí-los: 
a) expedir notificações para colher depoimento ou 

esclarecimento e, em caso de desatendimento injustificado, 
requisitar condução coercitiva pela Polícia Militar ou 
Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informações, exames periciais, certidões e 
outros documentos de autoridades federais, estaduais e 
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto 

às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea 
anterior; 

d) expedir cartas precatórias para outros órgãos de 
execução . 
li requisitar informações e documentos a entidades 

privadas ou a qualquer pessoa, para instruir procedimento 
administrativo ou processo em que oficie; 

III - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de 
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública; 
IV- requisitar à autoridade competente a instauração de 

sindicância ou procedimento administrativo cabível, podendo 
acompanhá-los e produzir provas; 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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v- requisitar diligências investigatórias e a instauração 
de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e 
produzir provas, observado o disposto no art. 129. inciso 
VIII, da Constituição Federal; 

VI - exercer o controle externo da atividade policial, por 
meio das seguintes atribuições, dentre outras: 

a) fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão; 
b) fixar, em manifestação fundamentada, prazo considerado 

necessário para o prosseguimento e conclusão de inquérito 
policial e inquérito policial militar; 
c) requisitar diligências investigatórias e a instauração 

de inquérito policial e inquérito policial militar, 
observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da 
Constituição Federal, podendo acompanhá-los e produzir 
provas; 
d) requisitar diligências à Polícia Civil ou à Polícia 

Militar para instruir procedimentos administrativos de sua 
competência, na forma desta lei; 

e) requisitar à autoridade competente a instauração de 
sindicância ou procedimento administrativo cabível, podendo 
acompanhá-los e produzir provas; 

f) receber da autoridade policial cópia de comunicação a 
que se refere o art. 5Q inciso LXII, da Constituição 
Federal, com indicação do lugar onde se encontra o preso e 
cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão; 

g) requisitar informações sobre andamento de inquéritos 
policiais e inquéritos policiais militares e. sendo o caso, 
a imediata remessa; 

h) requisitar, periodicamente, relação dos inquéritos 
policiais e inquéritos policiais mi 1 itares pendentes. da 
qual constará a data da instauração. número de ordem e nome 
dos envolvidos, motivo de retardamento e data de eventual 
remessa; 
i) requisitar informações sobre a relação 

motivos da respectiva prisão, bem como a 
autoridade que determinou a medida; 

de presos 
indicação 

e 
da 

j) averiguar, periodicamente, o cumprimento dos mandados de 
prisão, as condições· dos estabelecimentos prisionais, a 
legalidade das prisões efetuadas e o cumprimento das penas; 
1) proceder, quando julgar conveniente, a oitiva de preso . 

requisitando, se necessário, o auxilio de força policial; 
m) receber cópia de relatório ou boletim de ocorrência, 

lavrados pela Policia Civil ou pela Policta Militar: 
n) avocar, excepc i o na 1 e fundament adament e. inquérito 

policial e inquérito policial militar em andamento . 
assumindo, se for o caso, a direção; 
o) ingressar em qualquer edifício ou recinto em que 

funcione repartição policial, delegacias de policia, cadeias 
públicas, estabelecimentos prisionais e unidades militares 
estaduais, independentemente de prévio ajuste, em qualquer 
dia e horário, lavrando-se termo de inspeção e adotando as 
providências cabíveis; 

p) examinar, em qualquer repartição policial. autos de 
prisão em flagrante ou inquéritos. findos ou em andamento, 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças, 
tomar apontamentos e adotar outras providências~ 
q) ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo 

quando decretada a incomunicabilidade; 
r) ter acesso a quaisquer livros, documentos ou registros 

próprios da repartição ou unidade policial; 
s) velar pela indisponibilidade, moralidade e legalidade da 

persecução criminal. 
t) fiscalizar o cumprimento das medidas determinadas pelos 

órgãos judiciais ou de execução do Ministério Público; 
u) fiscalizar o cumprimento das regras constitucionais. no 

que concerne às medidas previstas nos incisos LXII, LXIII e 
LXIV do art. 5Q, da Constituição Federal; 

v) expedir notificação para colher depoimento de presos, 
vitimas. testemunhas. policiais civis e militares ou de 
qualquer pessoa, sempre que julgar necessário à instrução de 
procedimentos administrativos afetos à sua área de atuação; 

x) acompanhar e fiscalizar, quando julgar conveniente, as 
atividades de investigação desenvolvidas pela Policia Civil 
e pela Polícia Militar. em relação à averiguação de 
infrações penais; 
z) averiguar, em caráter supletivo, a prática de infrações 

penais. quando houver inércia, omissão ou dificuldades na 
investigação policial, bem como quando exigir o interesse 
públiCO. 

VII - praticar atos administrativos executórios de caráter 
preparatório; 
VIII - dar publicidade dos procedimentos administrativos 

não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas; 
IX - sugerir, ao órgão ou Poder competente, a edição de 

normas e a alteração da legislação em vigor, propondo 
medidas destinadas à prevenção e controle da criminal idade; 

X - fazer recomendações. visando a melhoria dos serviços 
públicos e dos serviços de relevância pública; 

XI - requisitar meios materiais e servidores 
prazo não superior a noventa dias, para o 
atividades técnicas ou especializadas, nos 
administrativos afetos à sua área de atuação; 

públicos, por 
exercício de 
procedimentos 

XII - fiscalizar a tramitação dos processos nos cartórios 
ou repartições congêneres, usando, quando for o caso, das 
medidas necessárias à apuração da responsabilidade de 
titulares de ofícios ou serventuários de justiça; 
XIII - requisitar, no exercício de suas atribuições, o 

auxí 1 i o de força policial; 
XIV - despachar diretamente com a autoridade judiciária e 

fazer juntar nos autos as respectivas manifestações 
processuais; 
XV- levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça 

ou do Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que 
possam ensejar processo disciplinar administrativo ou ação 
pena 1 púb 1 i c a; 

XVI - atuar perante o Tribunal de contas, cabendo-lhe, 
dentre outras atribuições: 

É L-------------------------------------------------------~ 
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a) oficiar nos feitos respectivos e participar dos 
julgamentos, assegurando-se-lhe o direito de fazer 
sustentação oral; 

b} requisitar a realização de inspeção e auditoria contábil 
e financeira em órgãos e entidades da Administração direta, 
indireta e fundacional, no âmbito estadual e municipal; 
c) fiscalizar a aplicação de verbas públicas; 
d) receber petições. reclamações ou queixas de qualquer do 

povo, em caso de desrespeito na aplicação ou desvio de 
verbas públicas. 

XVII - exercer outras funções, que lhe forem conferidas por 
lei, desde que compatíveis com sua final idade. 
§ 1Q - As atribuições referentes ao controle externo da 

atividade policial serão exercidas, concorrente e 
cumulativamente. pelas Promotorias de Justiça Criminais, de 
Execução Penal, Auditoria Militar e de Defesa do Cidadão, 
mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2Q As notificações e requisições previstas neste 
artigo, quando tiverem como destinatários exclusivos para a 
prática do ato o Governador do Estado. os membros do Poder 
Legislativo Estadual, os Desembargadores, Juízes dos 
Tribunais de Alçada e Militar, Conselheiro do Tribunal de 
Contas e Secretários de Estado, serão encaminhadas pelo 
Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento do membro 
do Ministério Público. 

§ 3Q- O membro do M1n1stér1o rúblico será responsável oelo 
uso indevido das informações e documentos que requisitar, 
inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 
f 4Q Nenhuma pessoa ou autoridade poderá opor ao 

Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceçao de 
sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 
informação. do registro. do dado, ou do documento que lhe 
seja fornecido. 

f SQ - As notificações ou requ1s1çoes. expedidas pelo 
Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da 
Administração direta, indireta e fundacional, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, serão cumpridas gratuitamente. 

§ 6Q - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento á 
notificação ou requisição, na forma do inciso I deste 
artigo, não autoriza o desconto de vencimentos ou salário, 
considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, 
mediante comprovação escrita do membro do Ministério 
Público . 

9 7Q -A representação ou petição formulada ao Ministério 
Público será distribuída entre os membros da Instituição, 
com atribuições para apreciá-la. 

§ 8Q As requisições do 
fundamentadas e com fixação 
atendimento. 

Ministério 
de prazo 

Público 
razoável 

serão 
para 

§ 9Q O desatendimento ou retardamento indevido no 
cumprimento das notificações e reQUlSlÇOes do Ministério 
Público implicará na responsabilidade de quem lhe der causa. 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Art. 68 -Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos 
direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, 
sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito: 

I - pelos poderes estaduais e municipais; 
II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou 

Municipal, direta ou indireta; 
III - pelos concessionários e permissionários de serviço 

público estadual ou municipal; 
IV- por entidades que exerçam outra função delegada do 

Estado ou Município, ou executam serviço de relevância 
pública. 

Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se 
refere este artigo, cabe ao Ministério Público, dentre 
outras providências: 

I receber notícias de i rregu 1 ar idades, petições ou 
reclamações de qualquer natureza, promovendo as apurações 
cabíveis e dando-lhes as soluções adequadas; 

II zelar pela celeridade e racionalização dos 
procedimentos administrativos; 
III - dar andamento, no prazo de trinta dias, ás notícias 

de irregularidades. petições ou reclamações referidas no 
inciso I; 
IV- promover audiências públicas e emitir relatórios, 

anuais ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e 
entidades mencionadas no caput deste artigo, determinando ao 
destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como 
resposta por escrito. 

SEÇÃO li 
DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

Art. 69 -Além das atribuições previstas na Constituição 
Federal, na Lei Org~nica Nacional do Ministério Público, na 
Constituição Estadual e em outras leis, compete ao 
Procurador-Geral de Justiça: 

I - velar pela observância, aplicação e execução das 
Constituições e das Leis; 

II representar ao Tribunal de Justiça por 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais, face à Constituição Estadual; 

III - representar para fins de intervenção do Estado no 
Município, objetivando assegurar a observ~ncia de princípios 
indicados na Constituição Estadual, ou prover a execução de 
lei, ordem ou decisão judicial; 
IV- representar ao Procurador-Geral da República para fins 

de intervenção da União no Estado, nas hipóteses do art. 34, 
inciso VII, da Constituição Federal; 
V- representar o Ministério Público nas sessões plenárias 

dos Tribunais de Justiça, Alçada, Militar e de Contas, 
podendo intervir para sustentação oral ou esclarecimento de 
matéria de fato; 

VI - ajuizar ação 
Tribunal de Justiça, 

VII - oficiar nos 
Tribunais; 

penal de cOmpetência 
nela oficiando; 
processos de competência 

originária do 

originária dos 
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VIII - impetrar, no interesse do Ministério PUblico, as 
medidas judiciais cabíveis contra atos do Governador do 
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa e 
dos Secretários de Estado, da Presidência ou de membros dos 
Tribunais de Justiça, Alçada, Militar e de Contas; 

IX - propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil de 
decretação de perda do cargo de membro do Ministério 
Público; 

X - interpor recursos aos Tribunais loca1s e Superiores e 
neles oficiar; 

XI - oficiar nos processos de decretação de perda do cargo, 
remoção ou disponibilidade de Magistrado; 
XII -exercer as atribuições do art. 129, incisos II e III, 

da Constituição Federal. quando a autoridade reclamada for o 
Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa 
ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando, por ato 
praticado em razão de suas funções, contra estes deva ser 
ajuizada a competente ação; 

XIII - ajuizar mandado de injunção. quando a falta de norma 
regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a iniciativa 
de sua elaboração for do Governador do Estado, de Secretário 
de Estado, da Assembléia Legislativa ou de Tribunal; 
XIV- avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito 

policial em andamento e atribuir sua direção a membro do 
Ministério Público: 

XV requisitar autos arquivados, promover seu 
desarquivamento e. se for o caso. oferecer denUncia ou 
designar outro órgão do Ministério PUblico para fazê-lo; 

XVI - delegar a outro membro do Ministério PUblico suas 
funções de órgão de execução; 

XVII -praticar outros atos previstos em lei. 

DO CONSELHO 
Art. 70 -Cabe ao 

rever o arquivamento 

SEÇÃO III 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Conselho Superior do Ministério PUblico 
do inquérito c i vi 1, na forma da lei. 

SEÇÃO IV 
DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA 

Art. 71 Compete aos Procuradores de Justiça o exerc1c1o 
das atribuições do Ministério PUblico junto aos Tribunais de 
Justiça, Alçada, Militar e de Contas. desde que não 
cometidas ao Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo Unico - O Procurador-Geral de Justiça poderá, com 
a concordância do titular, designar outro Procurador de 
Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição 
daquele. 

Art. 72 -Além das atribuições previstas na Constituição 
Federal. na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público e em outras leis, compete aos 
Procuradores de Justiça, dentro de sua esfera de 
atribuições: 

I - comparecer às 
Grupo de Câmaras, 
Especial; 

sessões de 
Conselho da 

Câmaras Isoladas. Reunidas . 
Magistratura e do Órgão 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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II - oficiar e emitir parecer escrito e fundamentado nos 
processos cíveis, criminais e administrativos. inclusive por 
delegação; 

III - participar das sessões dos Tribunais, no julgamento 
dos processos em que oficiou, tomando ciência, pessoalmente 
e mediante vista nos autos respectivos, das decisões 
proferidas; 

IV - interpor, quando for o caso. recursos aos Tribunais 
locais ou Superiores, ou sugerir, ao Procurador-Geral de 
Justiça, fundamentadamente, a interposição ou adoção de 
outras medidas cabíveis; 

V - exercer, por designação do Procurador-Geral de Justiça, 
a direção de órgãos auxiliares e de apoio administrativo; 

VI impetrar "habeas corpus". mandado de segurança, 
requerer correição parcial, bem como propor outras medidas 
cabíveis, perante os Tribunais competentes; 

VII - compor os órgãos colegiados da Instituição; 
VIII informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público. para efeito de publicação no órgão 
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo 
legal com pareceres ou manifestações cabiveis, identificada 
a espécie e o número do feito, o nome das partes e 
indicando, fundamentadamente, as razões de eventual atraso e 
a data de recebimento dos autos; 

IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira 
do Ministério Público; 

X integrar comissão de processo disciplinar 
administrativo instaurado contra membro do Ministério 
Público; 

XI - comparecer, quando necessar1o ou conveniente, aos 
gabinetes ou locais destinados às Procuradorias de Justiça; 

XII - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato 
normativo, desde que afetas à sua área de atuação. 

f 1Q - Nas sessões de julgamento. o Procurador de Justiça 
deverá, se necessário. sustentar oralmente a posição do 
Ministério Público, quando este intervenha como fiscal da 
lei. 
f 2Q - Nos processos de competência originária em que o 

Ministério Público for parte é obrigatória a intervenção e 
sustentação oral pelo Procurador de Justiça . 

f 3Q -O Procurador de Justiça que. à data da formação das 
listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal, e art. 78, f 
3Q, da Constituição Estadual, não apresentar declaração de 
regularidade dos serviços afetos a seu cargo, ficará 
impedido de íntegrá-la. 
f 4Q - A interposição de recurso perante os Tribunais 

Superiores é atribuição concorrente do Procurador-Geral de 
Justiça e dos Procuradores de Justiça. 

f SQ - Em caso de interposição simult~nea do mesmo recurso, 
processar-se-á o interposto pelo Procurador-Geral de 
Justiça, reputando-se o outro prejudicado . 
Art. 73 -Os Procuradores de Justiça. nos autos em que 

oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços dos 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria-
Geral do Ministério Público, observado o disposto no art. 
39. f 1Q, inciso 11 e f 2Q. 

SEÇÃO V 
DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA 

Art. 74 -Além das atribuições previstas na Constituição 
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Organica Nacional 
do Ministério Público e em outras leis, compete aos 
Promotores de Justiça: 

I - impetrar "habeas corpus", mandado de segurança e 
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais 
locais competentes; 
II - atender a qualquer do 

cabíveis, cientificando 
efetivadas; 

o 
povo, tomando as providências 

interessado das medidas 

III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira 
instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do 
Ministério Público da Un1ão e outras estabelecidas na 
legislação eleitoral e partidária; 
IV- propor ação de perfilhação compulsória; 
v - oficiar nos juizados especiais de pequenas causas; 
VI remeter, ao Procurador-Geral de Justiça, as 

notificações e requisições que tiverem como destinatárias as 
pessoas referidas no art. 67, § 2Q, para subseqüente 
encaminhamento; 

VII - integrar a comissão de concurso de ingresso na 
carreira do Ministério Público; 

VIII - expedir notificações e requisições e instaurar 
procedimentos investigatórios nos casos afetos à sua área de 
atuação; 
IX- inspecionar e fiscalizar cadeias públ 1cas, manicómios 

judiciários. estabelecimentos prisionais de qualquer 
natureza. hospitais públicos ou conveniados e os locais que 
abriguem i dos os, c r i anças, adolescentes, incapazes ou 
pessoas portadoras de deficiência, adotando as medidas 
cabíveis; 

X proceder a justificação de tempo de serviço de 
trabalhador rural; 
XI- fiscalizar e 

instituídas pelo 
cabíveis; 

inspecionar as 
Poder Público, 

fundações privadas e as 
adotando as medidas 

XII - exercer, mediante designação do Procurador-Geral de 
Justiça, a Coordenadoria de Promotoria de Justiça e outros 
cargos de confiança da Instituição: 

XIII integrar comissão de processo disciplinar 
administrativo: 
XIV- sol i citar o auxílio de serviços médicos, educacionais 

e assistenciais públicos ou conveniados; 
XV informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público, para efeito de publicação no órgão 
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo 
legal com pareceres ou manifestações cabíveis, identificada 
a espécie e o número do feito, o nome das partes e indicado, 

~L-------------------------------------------------------~ 
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fundamentadamente, as 
recebimento dos autos; 

razões de eventual atraso e a data de 

XVI - permanecer no Forum ou nos locais destinados às 
Promotorias de Justiça, de 13 às 17 horas, ou além deste 
horário, quando necessário ou conveniente ao desempenho de 
sua função. salvo nos casos de realização de diligência 
indispensável ao exercício de atribuições; 
XVII - acompanhar o alistamento. participar da verificação 

de urna referida na lei processual e assistir ao sorteio de 
jurados; 

XVIII - requisitar a instauração de inquérito policial e 
diligências investigatórias para apuração de crime de ação 
penal pública; 
XIX- assumir a direção de inquéritos policiais, quando 

designado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do 
art. 125, 11, "9". da Constituição Estadual; 

XX prestar assistência judiciária na 
interesses individuais e sociais indisponíveis; 

defesa dos 

XXI - participar, por designação do Procurador-Geral de 
Justiça, de comissão de concurso para provimento de cargos 
de serventuários de justiça; 

XXII - requisitar a cartórios, repartições ou autoridade 
competente certidões, exames e esclarecimentos necessários 
ao exercício de suas funções; 

XXIII - inspecionar. periodicamente, estabelecimentos e 
órgãos de tratamento e amparo a criança ou adolescente, 
públicos ou privados, adotando as medidas cabíveis; 
XXIV- zelar pela regularidade dos registros públicos; 
XXV- exercer o controle externo da atividade policial; 
XXVI - fiscalizar a observância do regimento de custas do 

Estado, adotando as providências para a glosa dos excessos; 
XXVII - velar pela regularidade da distribuição de feitos; 
XXVIII - conservar em arquivo da Promotoria de Justiça 

cópias de manifestações processuais e outros atos praticados 
no exercício do cargo; 

XXIX - defender, supletivamente, 
das populações indígenas; 

os direitos e interesses 

XXX- zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento 
e de óbito, para os reconhecidamente pobres; 

XXXI - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato 
normativo, desde que afetas à sua área de atuação. 
Parágrafo único- O Procurador-Geral de Justiça poderá, com 

a concordância do titular, designar outro Promotor de 
Justiça para funcionar em feito determinado de atribuição 
daquele . 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

SEÇÃO I 
DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL 

Art. 75 -Os Centros de Apoio Operacional são órgãos 
auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, 
instituídos por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
competindo-lhes: 

~L-------------------------------------------------------~ 
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I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de 
execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham 
atribuições comuns; 

II remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos 
ligados à sua atividade; 
III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 

órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; 
IV- remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça 

relatório das atividades do Ministério Público; 
V - exercer outras funções compatíveis com sua final idade, 

vedado o exercício de atividade de órgão de execução e a 
expedição de atos normativos. 

f 1Q - A direção de Centro de Apoio 
exercida por coordenador, dentre os 
Promotorias de Justiça. 

Operacional 
integrantes 

será 
das 

p 2Q - Cada Promotoria de Justiça terá, como representante 
junto ao Centro de Apoio Operacional, o respectivo 
coordenador. 

p 3Q - O Promotor de Justiça Substituto de entrância 
especial e o Promotor de Justiça Substituto ficarão à 
disposição do Centro de Apoio Operacional da Capital. para o 
exercício de suas funções perante as Promotorias de Justiça, 
na falta de designação pelo Procurador-Geral de Justiça. 

SEÇÃO 11 
DA COMISSAO DE CONCURSO 

Art. 76 A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de 
natureza transitória, presid1da pelo Procurador-Geral de 
Justiça. será constituída de membros do Ministério Público e 
de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de 
Minas Gerais, incumbindo-lhe realizar a seleção de 
candidatos ao ingresso na carreira. 

Art. 77 -Os integrantes da Comissão de Concurso serão 
eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, dentre 
Procuradores e Promotores de Justiça de entrância especial, 
atendidos os seguintes requisitos: 

I - ser, preferencialmente, especializado em disciplina 
exigida no edital do concurso; 

II -não compor o Conselho Superior do Ministério Público; 
III - apresentar regularidade de serviço; 
IV - não estar respondendo a ação penal por infração 

apenada com reclusão ou cumprindo pena imposta; 
V não estar afastado do exercício do cargo para 

desempenho de função junto à associação de classe; 
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação 

de candidato para concurso de carreira jurídica, nos seis 
meses anteriores à abertura do edital; 

VII - não ser parente consangüíneo ou afim, até o quarto 
grau, inclusive, de candidato inscrito; 
VIII não estar respondendo a processo disciplinar 

administrativo ou cumprindo penalidade imposta . 
Art. 78- Os examinadores, mediante aprovação da maioria da 

Comissão de Concurso, poderão ser substituídos pelos 
suplentes. 
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§ 1Q - A Comissão de Concurso terá dois membros para cada 
disciplina, sendo um deles suplente. 

1 2Q - Redigidas as provas, o suplente necessariamente 
funcionará como revisor, cabendo-lhe o exame das questões, 
sugerindo à Comissão de Concurso, quando for o caso. 
eventuais alterações. 

Art. 79 -O representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
e seu suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissão 
dentre os integrantes de lista sêxtupla apresentada pela 
Seção de Minas Gerais. 

Art. 80 -A Comissão de Concurso deverá, até a realização 
da última fase do concurso, colher informações 
circunstanciadas sobre a conduta pessoal, profissional e 
familiar dos candidatos. 

Art. 81 -Os integrantes da Comissão de Concurso farão jus 
a gratificação pelo desempenho da função, fixada por ato do 
Procurador-Geral de Justiça. 
Parágrafo único -Os membros do Ministério Público em 

atividade e seus servidores deverão, obrigatoriamente, 
auxiliar na realização do concurso, fazendo jus a 
gratificação fixada pelo Procurador-Geral de Justiça. 

SEÇÃO III 
DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

E DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Art. 82- O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é 

órgão auxiliar do Ministério Público e gestor de sua Escola 
Superior, dirigido por Procurador de Justiça ou Promotor de 
Justiça da mais elevada entrância, de livre escolha do 
Procurador-Geral de Justiça. 
Parágrafo único - O Centro de 

Funcional poderá, ainda, ser 
estagiários do Ministério 
Procurador-Geral de Justiça. 

Estudos e Aperfeiçoamento 
integrado por membros e 

Público designados pelo 

Art. 83 - Incumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional e à Escola Superior do Ministério Público. dentre 
outras atribuições previstas no regulamento: 

I - instituir curso preparatório de candidatos aprovados no 
concurso de ingresso na carreira do Ministério Público e 
serviços auxiliares. com duração mínima de trinta dias; 
II - instituir curso de aperfeiçoamento e especialização de 

membro do Ministério Público e serviços auxiliares: 
III - realizar seminários, congressos, cursos. simpósios, 

pesquisas e estudos, visando o aprimoramento profissional e 
cultural dos membros do Ministério Público e serviços 
auxiliares; 

IV - promover curso de reciclagem e aprimoramento de membro 
do Ministério Público. especialmente em estágio probatório: 
V- realizar encontros locais e regionais, ciclos de estudo 

e pesquisa entre membros das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça; 

VI promover intercâmbio 
instituições públicas ou 
estrangeiras; 

cultural 
privadas, 

e científico com 
nacionais ou 
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VII - editar trabalhos jurídicos de membros do Ministério 
Público; 
VIII - firmar convênios com entidades de classe, de ensino 

jurídico ou área correlata, nacionais ou estrangeiras; 
IX- realizar o curso referido no art. 180, parágrafo 

único; 
X - indicar os 

cursos oficiais 
Justiça. 

professores regulares ou eventuais para os 
do órgão, ouvido o Procurador-Geral de 

Art. 84 -O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
funcionará como Centro de Apoio Operacional às Procuradorias 
de Justiça, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 
75. 
Art. 85 -O funcionamento, organização 8 direção da Escola 

Superior do Ministério Público serão definidos em resolução 
do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior 
do Ministério Público. 

SEÇÃO IV 
DOS ÚRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Art. 86 -Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça 
disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio 
administrativo do Ministério Público, organizados em quadro 
próprio de carreira, com os cargos e funções que atendam às 
peculiaridades e necessidades da administração e das 
atividades funcionais. 

Art. 87 -Ato do Procurador-Geral de Justiça especificará 
as funções da Diretoria-Geral do Ministério Público e do 
cargo de Diretor-Geral. 

SEÇÃO V 
DOS ÚRGÃDS DE ASSESSORAMENTO 

Art. 88 São órgãos de assessoramento do Ministério 
Público, além de outros a serem definidos por resolução do 
Procurador-Geral de Justiça: 

I -Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
III - Secretaria-Geral; 
IV - Assessoria Especial. 

SUBSEÇÃO I 
DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO 

Art. 89 O Procurador-Geral de Justiça Adjunto será 
escolhido 1 1vremente pelo Procurador-Geral de Justiça. 
cabendo-lhe: 

I - substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de 
Justiça; 

II auxiliar o Procurador-Geral de Justiça em suas 
atribuições; 
III - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral de 

Justiça; 
IV- exercer, mediante delegação, as atribuições que lhe 

forem conferidas; 
v exercer a chefia da Assessoria Especial da 

Procuradoria-Geral de Justiça . 
Parágrafo único - Na hipótese de vacância, impedimento, 

afastamento ou de ausência do Procurador-Geral de Justiça 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Adjunto. o Procurador-Geral de 
temporariamente pelo Procurador 
instância. 

Justiça será substituido 
de Justiça mais antigo na 

SUBSEÇÃO 11 
DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

Art. 90 -O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça será 
integrado por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça 
da mais elevada entrância, em atividade ou não, livremente 
escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único O Chefe de Gabinete exercerá as 
atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça. 

SUBSEÇÃO !I! 
DA SECRETARIA-GERAL 

Art. 91 -A Secretaria-Geral será exercida por Procurador 
de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, 
em atividade ou não. escolhido livremente pelo Procurador-
Geral de Justiça, cabendo-lhe, dentre outras atribuições que 
lhe forem conferidas por ato normativo, a organização dos 
expedientes administrativos encaminhados à Chefia da 
Instituição. 

SUBSEÇÃO IV 
DA ASSESSORIA ESPECIAL 

Art. 92 -A Assessoria Especial do Procurador-Geral de 
Justiça será constituída de Procuradores de Justiça ou 
Promotores de Justiça de entrância especial. de livre 
escolha do Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhe 
auxiliá-lo em suas atribuições, sob a chefia do Procurador-
Geral de Justiça Adjunto. 

SEÇÃO VI 
DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 93 -Os estagiários do Ministério Público, auxiliares 
das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-
Geral de Justiça por período não superior a três anos. 

SUBSEÇÃO I 
DA SELEÇÃO, DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO 

Art. 94 -Os estagiários serão indicados pelo Promotor de 
Justiça, dentre alunos de escolas de Direito oficiais ou 
reconhecidas, a partir dos três últimos anos ou semestres 
correspondentes do curso de bacharelado. 

1 1Q -O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos 
estagiários. a título de bolsa de estudo, auxilio 
correspondente à remuneração mini ma legal. 

f 2Q - Os estagiários, nomeados pelo Procurador-Geral de 
Justiça, tomarão posse e entrarão em exercício perante as 
Promotorias de Justiça respectivas. prestando o compromisso 
de bem desempenhar suas funções. 

§ 3Q - Através de convênio com instituições de ensino 
superior poderão ser admitidos, temporariamente, estagiários 
de áreas técnicas específicas. para auxílio a membro da 
Instituição ou órgão da administração do Ministério Público. 
Art. 95 -São requisitos para a investidura na função de 

estagiário do Ministério Público: 
I - declaração de disponibilidade de horário e opção de 

turno; 
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II - documento comprobatório de regularidade escolar, com 
indicação do ano ou período do curso de bacharelado em 
Direito e disciplinas cursadas; 
III - declaração de inexistência de antecedentes criminais; 
IV- documento relativo à qualificação pessoal. 
Art. 96 -Os estagiários do Ministério Público exercerão 

suas funções pelo período mínimo de um ano, em expediente 
não inferior a quatro horas diárias. 
Art. 97- Compete aos estagiários: 
I - participar, com a presença do Promotor de Justiça, das 

audiências realizadas, colaborando em manifestações 
processuais e assinando conjuntamente as respectivas peças; 
li participar das sessões do Tribunal do Júri, 

auxiliando, quando solicitados. o Promotor de Justiça; 
III - elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais 

por recomendação do membro do Ministério Público; 
IV - colaborar nos serviços administrativos da Promotoria 

de Justiça; 
v- auxiliar no cumprimento das notificações e requisições 

expedidas pelos Promotores de Justiça; 
VI - acompanhar as ações propostas pelo Ministério Público. 

através da respectiva Promotoria de Justiça; 
VII exercer as funções de escrevente, mediante 

compromisso, em inquéritos c1v1s e procedimentos 
administrativos instaurados pela Promotoria de Justiça; 
VIII - exercer outras atribulções que lhes forem cometidas. 
Art. 98 -Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e 

sob pena de cancelamento sumário deste. as proibições e 
normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do 
quadro de serviços auxiliares do Ministério Público e os 
servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda vedado: 

I - exercer qualquer atividade relacionada com a advocacia 
e com funções judiciárias ou policiais; 

II - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em 
razão das atividades do estágio; 
III - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto. 

honorários. percentagens. custas ou participações de 
qualquer natureza. 

Art. 99 -São impedidos para o exercício das funções de 
estagiário do Ministério Público os parentes consangüíneos 
ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 
inclusive, do Promotor de Justiça, salvo em outra Promotoria 
de Justiça. 

SUBSEÇÃO II 
DA DISPENSA E DO CERTIFICADO DE ESTÁGIO 

Art. 100 -Os estagiários poderão ser dispensados por ato 
do Procurador-Geral de Justiça, mediante representação 
motivada do Promotor de Justiça. 
Art. 101 -Ao término do período de estágio, será expedido 

certificado pelo Promotor de Justiça, quanto ao desempenho e 
assiduidade, instruído com os documentos pertinentes, 
observado o prazo do art. 96 . 

§ 1Q - O certificado a que se refere este artigo suprirá o 
período a que se refere o art. 160, inciso II . 
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f 2Q - Por decisão da comissão de concurso, poderá ser 
aplicado o disposto no parágrafo anterior aos estagiários do 
Ministério Público de outros Estados ou de Escolas de 
Direito oficiais ou reconhecidas. na hipótese de critérios 
semelhantes de estágio. 
Art. 102 - O tempo de estágio no Ministério Público será 

contado para todos os efeitos legais até o máximo de três 
anos. 

CAPÍTULO V 
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
Art. 103 -Os membros do Ministério Público sujeitam-se a 

regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: 
I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 

perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado, observado o disposto no art. 122; 

II inamovibi 1 idade, salvo por motivo de interesse 
públiCO; 
III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à 

remuneração, o disposto na Constituição Federal. 
p 1Q -O membro vitalício do Ministério Público somente 

perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgado, 
proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: 

I - prática de infração penal incompatível com o exercício 
do cargo, após decisão judicial transitada em julgado; 

II - exercício da advocacia, inclusive a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas; 
III - abandono do cargo por prazo superiOr a trinta dias 

consecutivos. 
p 2Q -A ação civil para a decretação da perda do cargo 

será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o 
Tribunal de Justiça, após autorização da Câmara de 
Procuradores de Justiça, na forma desta lei. 

§ 3o -O membro do Ministério Público aposentado perderá o 
cargo. ficando cassados os respectivos proventos, em ação 
civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, se. em 
atividade, incorreu nas vedações previstas no J 1Q deste 
artigo. 

§ 4Q -A ação civil referida 
será proposta enquanto não 
infração penal e nas hipóteses 
de cinco anos contado do fato. 

no p 1Q. no 
verificada 
dos incisos 

caso do inciso I. 
a prescr1çao da 
II e III no prazo 

f SQ - O pedido de autorização à Câmara de Procuradores de 
Justiça, previsto no f 2Q deste artigo, interrompe a 
prescrição . 

Art. 104 -Em caso de extinção do órgão de execução, da 
Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será 
facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra 
Promotoria de igual entrância. ou obter a disponibilidade 
com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço, 
como se em exercício estivesse . 

§ 1Q -O membro do Ministério Público, em disponibilidade 
remunerada. continuará sujeito às vedações previstas no art. 
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111 e será classificado em quadro especial. provendo-se a 
vaga que ocorrer. 

§ 2Q -Aplica-se à disponibilidade prevista no caput deste 
artigo, o disposto no art. 128. parágrafo único. 

Art. 105 Constituem prerrogativas dos membros do 
Ministério Público: 

I - ser ouvido. como testemunha ou ofendido, em qualquer 
processo ou inquérito, em dia. hora e local previamente 
ajustados com o Juiz ou a autoridade competente; 

II - não ser indiciado em inquérito policial, observado o 
disposto no § 1Q deste artigo; 
III estar sujeito a intimação ou convocação para 

comparecimento, somente se expedida pela autoridade 
judiciária ou por órgão da Administração Superior do 
Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses 
constitucionais; 

IV - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em 
flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade 
fará imediata comunicação e apresentação do membro do 
Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena 
de responsabilidade; 

V - ser processado 
de Justiça deste 
responsabilidade. 
constitucional; 

e julgado originariamente pelo 
Estado, nos crimes comuns 
ressalvada exceção de 

Tribunal 
e de 

ordem 

VI - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à 
sala especial de Estado Maior. por ordem e à disposição do 
Tribunal competente. quando sujeito a prisão antes do 
julgamento final; 
VII - ter assegurado o direito de acesso, retificação e 

complementação dos dados e informações relativos à sua 
pessoa e atividade funcional, existentes nos órgãos da 
Instituição; 
VIII - exercer os direitos relativos à livre associação 

sindical. 
§ 1Q - Quando no curso da investigação, houver indicio da 

prática de infração penal por parte de membro do Ministério 
Público. a autoridade policial, civil ou militar, remeterá, 
imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos 
autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar 
prosseguimento á apuração. 

§ 2Q - No caso do inciso VII deste artigo, o requerimento 
será endereçado ao Corregedor-Geral do Ministério Público, 
instruído. quando for o caso, com os documentos pertinentes. 
p 3Q -O Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá. 

no prazo máximo de trinta dias, cabendo, em caso de 
indeferimento, recurso à Câmara de Procuradores de Justiça, 
em cinco dias contados da efetiva ciência. 
~ 4Q -As garantias previstas neste artigo aplicam-se aos 

membros do Ministério Público aposentados, salvo o inciso V. 
Art. 106 Constituem prerrogativas dos membros do 

Ministério Público, no exercício da função: 
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I - receber o mesmo tratamento juridlco e protocolar 
dispensado aos membros do Poder Judiciário e Conselheiros do 
Tribunal de Contas junto aos quais oficiem; 

II - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou 
camaras e intervir nas sessões de julgamento, para 
sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato; 
III - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau 

de jurisdição, através da entrega dos autos com vista; 
IV - despachar diretamente com o Magistrado, ou fazer 

juntar, independentemente de protocolo, as manifestações nos 
autos. mediante recibo da respectiva secretaria; 
V- gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou 

pelo teor de suas manifestações processuais ou 
procedimentais, nos limites de sua independência funcional; 

VI - ingressar e transitar livremente: 
a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos 

limites que separam a parte reservada aos Magistrados; 
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, 

cartórios, tabelionatos. ofícios de justiça, edifícios dos 
Fóruns e Tribunais; 
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione 

repartição judicial, policial. estabelecimento de internação 
coletiva ou outro serviço público onde deva praticar ato. 
colher prova ou informação útil ao desempenho de suas 
funções, inclusive fora do expediente regulamentar, 
requisitando, neste caso, a presença de funcionário; 
d) em qualquer recinto público ou privado. ressalvada a 

garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 
VII dispor, utilizar e administrar livremente, nas 

comarcas em que servir, de instalações próprias e condignas 
da Promotoria de Justiça, assegurando-se-lhe a direção dos 
serviços auxiliares; 
VIII - requisitar a realização de buscas ou o fornecimento 

gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e oficios de 
justiça; 
IX- examinar. em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos 

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos; 
X- retirar, mediante carga, em qualquer Juízo ou Tribunal, 

autos findos ou em andamento, inclusive por delegação do 
Procurador-Geral de Justiça, salvo nas hipóteses de prazo 
comum ou conclusão; 

XI - examinar, em 
prisão em flagrante 
ainda que conclusos 
tomar apontamentos; 

qualquer repartição policial, autos de 
ou inquérito, findos ou em andamento, 
à autoridade, podendo copiar peças e 

XII - ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer 
momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade; 
XIII - usar a sala privativa para seus trabalhos nos 

edifícios dos Fóruns e dos Tribunais; 
XIV- usar as insígnias privativas do Ministério Público e 

as vestes talares, que terão modelo fixado por ato do 
Procurador-Geral de Justiça; 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 



z 

" . . g 
•• o 
~ 
• . e • " ~ 

• u . • "' 

103 

XV - tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano 
dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do 
Tribunal, Câmara ou Turma. 
Art. 107 -As garantias e prerrogativas previstas neste 

capitulo não excluem outras estabelecidas em lei. 
Art. 108 - O membro do Ministério Público, após dez anos de 

exercício na carreira, poderá ser indicado em lista sêxtupla 
elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público e ser 
nomeado para compor os Tribunais de Justiça. Alçada, Militar 
e de Contas, na forma da lei. 
Art. 109 - Os_membros do Ministério Público terão carteira 

funcional, na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça, válida em todo o território nacional como 
cédu 1 a de identidade e por te de arma, independentemente. 
neste caso, de qualquer ato formal de licença ou 
autorização. 

p 1Q -A carteira funcional consignará o livre acesso do 
membro do Ministério Público, no exercício de suas 
atribuições, a locais públicos, para a garantia de direitos 
assegurados na Constituição ou em outras leis, podendo 
requisitar o auxílio de autoridade administrativa, policial 
ou de qualquer pessoa. 

f 2Q -Ao membro do Ministério Público aposentado são 
assegurados. em razão do cargo que exerceu, a Carteira 
Funcional nas condições estabelecidas no caput deste artigo, 
e o uso das insígnias privativas. preservadas as garantias e 
prerrogativas previstas nos artigos 103. incisos I e III. 

f 3Q- A carteira funcional do membro do Ministério Público 
aposentado por invalidez, decorrente de doença mental, não 
valerá como licença para porte de arma e a constatação de 
doença mental, posterior à expedição, implicará no 
cancelamento da autorização. 

CAPÍTULO VI 
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO 

Art. 110 -São deveres dos membros do Ministério Público, 
além de outros previstos em lei: 

I exercer as atribuições previstas na Constituição 
Federal, na Constituição Estadual e em outras leis; 

II -manter ilibada conduta pública e particular; 
III zelar pelo prestígio da Justiça, por suas 

prerrogativas e pela dignidade de suas funções; 
IV indicar os fundamentos jurídicos de seus 

pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua 
manifestação final e recursal, e nos procedimentos 
administrativos afetos à sua área de atuação; 

V observar os prazos processuais e procedimentais, 
justificando os motivos de eventual atraso; 

VI - assistir aos atos judiciais ou extrajudiciais, quando 
obrigatória ou conveniente a sua presença, permanecendo no 
Fórum, de 13 às 17 horas, ou além deste horário, quando 
necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo 
nos casos de realização de diligência indispensável ao 
exercício de atribuições; 

VII - desempenhar com zelo e presteza suas funções; 
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VIII - declarar-se 
devendo comunicar 
Corregedor-Geral do 
dias; 

suspeito ou impedido, nos termos da lei, 
os motivos, de forma reservada ao 
Ministério Público, no prazo de cinco 

IX adotar, nos limites de suas atribuições, as 
providências cabíveis em face de irregularidade que tenha 
conhecimento ou que ocorra nos serviços afetos a seu cargo; 

X - tratar com urbanidade Magistrados, Advogados, partes, 
testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça, não 
prescindindo de igual tratamento; 

XI - residir. se titular. na respectiva comarca, ou na sede 
do Tribunal perante o qual oficie; 

XII - prestar informações solicitadas pelos órgãos da 
Instituição; 
XIII - identificar-se. mecanicamente ou mediante carimbo, 

em suas manifestações; 
XIV - atender aos interessados, a qualquer momento nos 

casos urgentes, ou quando necessária a intervenção de membro 
do Ministério Público; 

XV- acatar, no plano administrativo, as decisões dos 
órgãos da Administração Superior do Ministério Público; 

XVI -guardar sigilo profissional; 
XVII - apresentar, no inicio do gozo de férias individuais, 

declaração de regularidade de serviço e informação do local 
onde possa ser encontrado; 

XVIII -apresentar, ao término de substituição de membro do 
Ministério Público em gozo de férias, declaração de 
regularidade de serviço; 

XIX fornecer, quando da entrada em exercício na 
Promotoria de Justiça, declaração referente aos processos, 
inquéritos policiais e outros procedimentos que estejam com 
vista ao Ministério Público; 

XX - apresentar. ao término do exercício na Promotoria de 
Justiça respectiva, declaração de regularidade de serviço; 

XXI - comparecer às reuniões dos órgãos colegiados da 
Instituição aos quais pertencer, inclusive como suplente, se 
convocado; 

XXII - comparecer às reuniões dos órgãos de execução; 
XXIII - respeitar a dignidade pessoal do acusado; 
XXIV - velar pela regularidade e celeridade dos processos 

em que intervenha; 
XXV usar, em reuniões solenes. ordinárias e 

extraordinárias dos órgãos colegiados, em audiências e nos 
julgamentos perante os Tribunais, inclusive do Júri, as 
vestes ta lares do Ministério Público; 

XXVI - realizar, trimestralmente, inspeção nas secretarias 
criminais, examinando individualmente os feitos criminais, 
providenciando ou requerendo, quando for o caso, dentre 
outras medidas; 

a) a decretação da extinção da punibilidade; 
b) livramento condicional e comutação de pena; 
c) "habeas corpus" ; 
d) prosseguimento dos processos 

injustificadamente; 
que estiverem paralisados 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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e) a intimação do réu para justificar, sob pena de cassação 
do benefício, o motivo de descumprimento de "sursis" e do 
livramento condicional; 
f) intimação do réu da sentença. por mandado e. se ignorado 

seu paradeiro, por edital, nos termos da lei. 
XXVII - fiscalizar, mensalmente ou quando conveniente, as 

cadeias públicas. os estabelecimentos prisionais e os que 
abriguem i dosas, c r i anças, adolescentes, incapazes ou 
pessoas portadoras de deficiência, registrando em livro 
próprio da Promotoria de Justiça as observações que julgar 
pertinentes e as providências efetivadas: 
XXVIII - prestar assistência judiciária aos necessitados, 

na defesa de interesses sociais e indiv1duais indisponíveis; 
XXIX - prestar as informações necessárias à elaboração do 

relatório anual da Procuradoria e da Promotoria de Justiça; 
XXX manter atualizados os dados pessoais junto à 

administração do Ministério Público; 
XXXI - colaborar na organização da biblioteca e do arquivo 

geral da Procuradoria ou Promotoria de Justiça; 
XXXII - trajar-se adequadamente e na conformidade das 

tradições forenses, quando do comparecimento à Procuradoria-
Geral de Justiça ou em solenidade promovida pela 
Instituição. bem como, no exercício da função, a qualquer 
repartição pública. 
Parágrafo único - As 

incisos XVII, XVIII, 
Corregedoria-Geral do 
regimento interno. 

declarações 
XIX e XX 
Ministério 

a que 
serão 

Público, 

se referem 
remetidas 
na forma 

Art. 111 - Ao membro do Ministério Público é vedado: 

os 
á 

do 

I - receber. a qualquer título e sob qualquer pretexto. 
honorários. percentagens ou custas processuais; 

II exercer a advocacia, inclusive a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas; 
III exercer o comércio ou participar de sociedade 

comercial. exceto como cotista ou acionista; 
IV- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 

função pública, salvo uma de magistério; 
V- exercer atividade político-partidária, ressalvada a 

filiação e o afastamento para o exercício de cargo eletivo 
ou a ele concorrer; 
VI- participar de leilão ou praça judiciais, inclusive por 

interposta pessoa. 
Parágrafo único Não constituem acumulação, para os 

efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas 
em organismos estatais afetos à área de atuação do 
Ministério Público, em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional. na Escola Superior do Ministério Público. em 
Centro de Apoio Operacional. Coordenadoria de Procuradoria e 
Promotoria de Justiça, entidades de representação de classe, 
nos órgãos auxiliares da Instituição e o exercício de cargo 
de confiança. 

DOS 
CAPÍTULO VII 

VENCIMENTOS. VANTAGENS 
SEÇÃO I 

E DIREITOS 

'L-------------------------------------------------------~ 
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DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS 
Art. 112 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público 

serão fixados por proposta do Procurador-Geral de Justiça, 
em nivel condizente com a relevância da função e de forma a 
compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas 
que lhes são impostas. 
Art. 113 -O membro do Ministério Público, titular de 

Promotoria de Justiça, designado para substituição, terá 
direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o que 
ocupar. 
Art. 114 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público 

serão fixados com diferença não excedente a dez por cento de 
uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o 
cargo de Procurador-Geral de Justiça. garantindo-se aos 
Procuradores de Justiça não menos de noventa e cinco por 
cento dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral de 
Justiça. 

Art. 115 -A remuneração dos membros do Ministério Público 
observará, como limite máximo. os valores percebidos como 
remuneração. em espec1e e a qualquer titulo, pelos membros 
do Poder Judiciário local. 
Art. 116 -Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça, 

para efeito do disposto no art. 39. 1 1Q, da Constituição 
Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. observado 
ainda. quanto a remuneração, o previsto nos arts. 37, XI, 
150, !!, 153, !!!. e f 2Q, I, da Constituição Federal e 
arts. 24, § 1Q, 32 e 125, I, ''c'' da Constituição Estadual. 

Parágrafo único - Aos Procuradores de Justiça, que oficiem 
perante o Tribunal de Contas, aplica-se o disposto no art. 
78, f 4Q, primeira parte, da Constituição Estadual. 
Art. 117 A revisão dos vencimentos dos membros do 

Ministério Público observará o disposto no art. 3Q da Lei 
Estadual nQ 10.228, de 12 de julho de 1990, e far-se-á 
mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 118 -A elevação de entrância da comarca não acarreta 

percepção de diferença de vencimentos do cargo pelo membro 
do Ministério Público. 
Art. 119 - A remuneração ou vencimentos dos membros do 

Ministério Público não servirão como base, parâmetro ou 
paradigma dos estipêndios ou vantagens de qualquer classe ou 
categoria funcional estranha aos seus quadros. 

Art. 120- Além dos vencimentos, serão outorgadas ao membro 
do Ministério Público as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 
li - auxilio-moradia, correspondente a dez por cento do 

vencimento básico, pelo exercício nas comarcas de difícil 
provimento em que não haja residência oficial condigna para 
o membro do Ministério Público. não podendo ser cumulativa 
com a do inciso X; 

I I I - aux í 1 i o-funera 1 , a ser pago ao cônjuge sobre v i vente 
ou aos dependentes do membro do Ministério Público. ainda 
que aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será 



z 
<5 . 
u 

< 
~ 
• . • E 
~ 
;;; 
• ~ . • .., . 
õ 
~ 

o 
~ • 
~ 
E 

107 

igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos, à 
data do óbito. pelo falecido; 

IV auxilio-doença, correspondente a um mês de 
vencimentos, após cada período de doze meses ininterruptos, 
em que o membro do Ministério PUblico permanecer em licença 
para tratamento de saúde; 
V- salário-família: 
v"I - diárias; 
VII verba de representação de Ministério Público 

equivalente, no mínimo, ao vencimento básico; 
VIII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça 

Eleitoral, com os recursos desta e equivalente à devida ao 
Magistrado perante o qual oficie; 

IX gratificação adicional por ano de ser v iço, não 
o vencimento inferior a dois por cento, incidente sobre 

básico e a verba de representação; 
X gratificação, correspondente a 

vencimento básico, pelo exercício em 
provimento. esta definida e indicada em 
Procurador-Geral de Justiça; 

dez por cento do 
comarca de difícil 
lei de iniciativa do 

XI - gratificação de magistério por aula proferida em 
cursos oficiais promovidos pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional ou Escola Superior do Ministério 
Público. cujo valor será fixado por ato do Procurador-Geral 
de Justiça, ouvida a Câmara de Procuradores de Justiça; 

XII - gratificação adicional de dez por cento. após trinta 
anos de efetivo exercício, incidente sobre os vencimentos e 
vantagens, nos termos da Lei no 134, de 28 de dezembro de 
1947 e art. 31, inciso VI, da Constituição Estadual; 
XIII- gratificaçào natalina. correspondente a 1/12 (um 

doze avos) da remuneração a que fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano, 
considerando-se como mês integral a fração igual ou superior 
a quinze dias; 
XIV- gratificação de férias não inferior a um terço dos 

vencimentos, após um ano de exercício na carreira; 
XV - outras vantagens previstas em le1 e concedidas aos 

servidores públicos em geral. 
1 1Q -Aplicam-se aos membros do Ministério 

direitos sociais previstos no art. 7Q, incisos 
XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal e 
incisos I, II e III, da Constituição Estadual. 

Público os 
VIII, XII, 
art. 31, 

i 2Q - Constitui parcela dos vencimentos, para todos os 
efeitos, a verba de representação de Ministério Público . 

f 3Q - As vantagens previstas nos incisos II e X serão 
devidas durante o período em que o membro do Ministério 
Público residir na comarca e sobre elas não incidirá outra. 

p 4Q -Equipara-se, para efeito de percepção do auxílio-
funeral. o companheiro ao cóniuge. 

SEÇAO 11 
DOS DI RE !TOS 

SUBSEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 121 -Além dos vencimentos e vantagens, de que trata a 
Seção anterior, asseguram-se aos membros do Ministério 
Público, os seguintes direitos: 

I - férias e férias-prêmio; 
II - licenças e afastamentos; 
III - aposentadoria. 
Parágrafo único Ato do Procurador-Geral de Justiça 

disciplinará o gozo dos direitos previstos nesta lei. 
Art. 122- São considerados como de efetivo exercício, para 

todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamente. os dias 
em que o membro do Ministério Público estiver afastado de 
suas funções em razão de: 

I - licença prevista nesta lei; 
II - férias; 
III - cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no 

Pais ou no exterior, de duração máxima de dois anos. na 
forma do art. 33. inciso X, mediante prévia autorização do 
Conselho Superior do Ministério Público; 

IV - período de trânsito; 
V- disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em 

caso de afastamento decorrente de punição; 
VI -designação do Procurador-Geral de Justiça para: 
a) realização de atividade de relevância para 

Instituição; 
a 

b) direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério 
Público. 

VII - exercício de cargo ou função de direção de associação 
representativa de classe, na forma desta lei; 
VIII -outras hipóteses definidas em lei. 

Art. 123 
membros do 

SUBSEÇÃO li 
DAS FERIAS 

- O direito a férias coletivas e individuais dos 
Ministério Público será igual ao dos Mag1strados. 

membro do Ministério Público. que integrar a 
plantão forense, terá direito a férias 

; 1Q - o 
escala de 
individuais. 
§ 2Q -O membro do Ministério Público integrará, quando 

necessário, a escala de plantão forense no primeiro ano de 
exercício na carreira. 

§ 3Q Decorrido o período mencionado no parágrafo 
anterior, é assegurado ao membro do Ministério Público o 
gozo de férias individuais, correspondentes aos meses de 
plantão forense . 

f 4Q - O Promotor de Justiça Substituto, designado para a 
escala de plantão forense, não fará jus a diárias. 

Art. 124 O Procurador-Geral de Justiça poderá, por 
necessidade de serviço, suspender ou indeferir férias de 
qualquer natureza, ressalvado o gozo oportuno. 

f 1Q - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas 
por período superior a dois meses, salvo na hipótese do 
''caput" deste artigo . 
f 2Q -O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao 

Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça 
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Adjunto, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, aos 
ocupantes de cargos de confiança e aos membros da 
Instituição, que exerçam as funções previstas no art. 138, 
inciso I. 
Art. 125 

inciso XIV 
cada ano. 

-A gratificação a que se 
será percebida nos meses 

refere o art. 120, 
de janeiro e julho de 

Art. 126 -O membro do Ministério Público, para entrar em 
gozo de férias individuais, deverá apresentar declaração de 
regularidade de serviço e informar à Procuradoria-Geral de 
Justiça o local onde possa ser encontrado, sob pena de 
indeferimento. 
Parágrafo único - Constatada a ausência de regularidade do 

serviço afeto ao membro do Ministério Público, o gozo de 
férias individuais será imediatamente suspenso por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

Art. 127 
art. 124, 

- Os membros do Ministério Público, mencionados no 
f 2Q, gozarão férias oportunamente. 

SUBSEÇÃO !!! 
DAS FER!AS-PRtM!O 

Art. 128 -Ao membro do Ministério Público, após cada 
decênio de exercício no serviço público. será concedido, 
mediante requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, o 
direito a férias-prêmio de seis meses, com vencimentos e 
vantagens integrais do cargo. 
Parágrafo único- O período de disponibilidade do membro do 

Ministério Público não será computado para efeito de férias-
prêmio. 
Art. 129 - O disposto no art. 124, § 1Q, não se aplica ás 

férias-prêmio. 
Art. 130 -As férias-prêmio poderão ser convertidas em 

espec1e ou contados em dobro os períodos não gozados para 
efelto de tempo de serviço e adicionais. 
Art. 131 - Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são 

devidos os vencimentos e vantagens correspondentes aos 
períodos de férias-prêmio não gozados e não contados em 
dobro, em caso de falecimento do membro do Ministério 
Público. 
Parágrafo un1co - Para efeito do disposto no caput deste 

artigo equipara-se o companheiro ao cônjuge. 
SUBSEÇÃO IV 

DA AJUDA DE CUSTO 
Art. 132 -Ao membro do Ministério Público que, em virtude 

de promoção ou remoção compulsória, passar a residir em 
outra comarca. será concedida ajuda de custo para 
indenização das despesas de transporte e mudança, por via 
terrestre, mediante comprovação da respectiva despesa e até 
o limite correspondente a um mês de vencimentos do cargo a 
ser exercido, observados os critérios estabelecidos pela 
Procuradoria-Geral de Justiça . 
Parágrafo único -O membro do Ministério Público, que for 

promovido na forma do art. 178, p 1Q, não fará jus à ajuda 
de custo prevista no "caput" deste artigo . 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Art. 133 -O membro do Ministério Público, que se deslocar 
temporariamente da sede da Procuradoria ou Promotoria de 
Justiça, em razão de serviço e mediante designação, terá 
direito a diárias para indenização de despesas,· cujos 
critérios para concessão serão definidos por ato do 
Procurador-Geral de Justiça. 
~ lQ - A diária não será superior a 1/30 (um trinta avos) 

dos vencimentos do cargo inicial da carreira. 
§ 2Q - O valor da diária poderá ser fixado em até o dobro 

do previsto no parágrafo anterior, indenizadas as despesas 
de transporte, quando se tratar de deslocamento para fora do 
Estado. 

SUBSEÇÃO VI 
DAS LICENÇAS 

Art. 134- Conceder-se-á licença: 
I - para tratamento de saúde; 
II -por motivo de doença em pessoa da família; 
III - á gestante; 
IV - paternidade, por cinco dias úteis; 
V - em caráter especial; 
VI - para casamento, por oito dias; 
VII - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, 

ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, por 
oito dias; 

VIII -em outros casos previstos em lei. 
§ lQ- As licenças previstas nos incisos IV, VI e VII deste 

artigo dar-se-ão por comunicação ao Procurador-Geral de 
Justiça e as demais mediante requerimento. 

§ 2Q -Não será concedida licença para o 
função pública ou particular. salvo 
expressamente previstas nesta lei. 

exercício de 
as exceções 

Art. 135 -A licença para tratamento de saúde por prazo 
superior a trinta dias depende de inspeção por junta médica 
oficial, inclusive em virtude de prorrogação. 

i 1Q -A licença concedida, dentro de sessenta dias do 
término da anterior, é considerada prorrogação. 

9 2Q- O membro do Ministério Público que, no curso de doze 
meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova 
licença, houver se licenciado por período contínuo ou 
descontinuo de três meses. deverá submeter-se à verificação 
de invalidez. 

§ 3Q - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, 
o membro do Ministério Público será afastado de suas funções 
e aposentado, ou, se considerado apto. reassumirá o cargo, 
imediatamente ou ao término da licença. 
Art. 136 -A licença por motivo de doença em pessoa da 

família será concedida, com vencimentos integrais, pelo 
prazo max1mo de trinta dias. 

9 1Q -A licença somente será concedida se a assistência 
direta do membro do Ministério Público for indispensável e 
não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. 
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9 2Q - A 1 i cença a que se refere o "caput" deste artigo 
não comporta prorrogação. 
~ 3Q - Considera-se, para o efeito deste artigo, como 

pessoa da família, o cônjuge, companheiro. ascendente, 
descendente. irmãos. ou pessoa que viva sob a dependência 
económica do membro do Ministério Público ou mantenha com 
este vínculo de parentesco civil ou afim. 
Art. 137 - A 1 icença à gestante será de cento e vinte dias. 

podendo iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na 
hipótese de antecipação de parto ou prescrição médica. 

p 1Q -A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de trinta 
dias nos casos de natimorto ou aborto, salvo contra-
indicação médica e aplicando-se. nesta hipótese. o disposto 
no art. 135. 

p 2Q -A licença prevista no parágrafo anterior dar-se-á 
mediante comunicação ao Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 138 A licença em caráter especial poderá ser 

concedida nos seguintes casos: 
I - exercício de cargo de presidente de entidade de classe, 

bem como um de direção com função que exija dedicação 
exclusiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público; 

II - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e 
estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois 
anos. observado o disposto no art. 33, inciso X; 
III - participação em congressos, seminários ou encontros 

relacionados com o exercício da função. pelo prazo máximo de 
cinco dias úteis, sem prejuízo de vencimentos e vantagens. 

p 1Q- A licença a que se refere o inciso I será remunerada 
e perdurará até o término do mandato. 

p 2Q -A licença a que se refere o inciso II não será 
concedida ao membro do Ministério Público em estágio 
probatório ou submetido a processo disciplinar 
administrativo. 

§ 3Q A licença prevista no inciso II obriga a 
apresentação de relatório circunstanciado sobre as 
atividades desenvolvidas. 

p 4Q -O membro do Ministério Público perderá o tempo de 
serviço correspondente à 1 icença, se não comprovar o 
aproveitamento nos trinta dias subseqüentes ao término da 
atividade desempenhada, observado, ainda, o disposto no art . 
217, inciso I V . 

membro do Ministério Público, que 
funções, para o fim previsto no 

obriga ao ressarcimento dos valores 
vencimentos e vantagens no período 

p SQ - A exoneração do 
tenha se licenciado das 
inciso II deste artigo, 
percebidos a titulo de 
correspondente. 

p 6Q - Não incidirá o disposto no 
quando decorrido mais de um ano do 
atribuições do cargo. 

parágrafo anterior, 
retorno às normais 

Art. 139 -O membro do 
pode exercer quaisquer de 
pública ou particular . 

Ministério Público licenciado não 
suas funções ou outra função 

SUBSEÇÃO VII 
DA VERIFICAÇÃO OE INCAPACIOADE FiSICA E MENTAL 
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Art. 140 -Em caso de fundados indícios de incapacidade 
física ou mental de membro do Ministério Pública, o Conselho 
Superior do Ministério Público. de ofício, mediante 
representação do Procurador-Geral de Justiça ou do 
Corregedor-Geral do Ministério Público, determinará a 
suspensão do exercício funcional daquele, sem prejuízo de 
vencimentos e vantagens e classificação na lista de 
antiguidade. 
Art. 141 -A incapacidade física ou mental será averiguada 

por junta médica oficial que, concluindo pela 
impossibilidade do exercício regular da função. acarretará a 
aposentadoria por invalidez do membro do Ministério Públ ice. 

Parágrafo único - Negada a incapacidade física ou mental, o 
membro do Ministério Público reassumirá imediatamente o 
exerclcio das funções. 
Art. 142 -Os indícios. a que se referem o artigo 140. 

poderão ser apurados em investigação sumar1a, aplicando-se o 
disposto no art. 240, incisos I e III. 

SUBSEÇÃO VII I 
DOS AFASTAMENTOS 

Art. 143 -O membro do Ministério Público somente poderá 
afastar-se do cargo para: 

I -exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer; 
II - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou seu 

substituto imediato; 
III - tratar de interessees part1culares, pelo prazo máximo 

de dois anos. 
~ 1Q O afastamento previsto nos incisos II e III 

dependerá de aprovação. por maioria absoluta, do Conselho 
Superior do Ministério Público. 
~ 2Q - Não será permitido o afastamento de membro do 

Ministério Público submetido a processo disciplinar 
administrativo, durante o estágio probatório ou que reúna as 
condições previstas no art. 146. 

1 3Q - O membro do Ministério Público afastado perderá sua 
classificação na Procuradoria ou Promotoria de Justiça, 
salvo no caso do inciso I, segunda parte. 

f 4Q - O afastamento previsto nos incisos I. primeira 
parte, e II, implicará na percepção exclusiva dos 
vencimentos da função pública a ser exerc1da. 

f 5o - O período de afastamento previsto no inciso III não 
será contado corno de efetivo exercício e dar-se-á sem 
vencimentos e vantagens. 

f 6Q -Ressalvado o disposto nos incisos I e II, ao membro 
do Ministério Público afastado é vedado o exercício de 
função pública ou particular. 

SUBSEÇÃO IX 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 144 A apuração do tempo de serviço para 
aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes 
considerados como de trezentos e sessenta e cinco dias . 

f 1Q -Realizada a conversão, os dias restantes, até cento 
e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se para 
um ano quando excederem este número . 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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p 2Q -O membro do Ministério Público que houver averbado 
mais de vinte e nove anos e seis meses de serviço, terá 
arredondado o respectivo tempo para efeito exclusivo de 
concessão de aposentadoria, antecipando-se-lhe, neste caso, 
anuênio e adicional trintenário correspondentes. 
Art. 145 - O tempo de serviço público e privado será 

computado para os efeitos legais, salvo se concomitantes. 
p 1Q - O tempo de serviço privado não será considerado para 

a concessão de férias-prêmio e adicionais. 
9 2Q -A contagem de tempo de serviço poderá ser realizada 

em procedimento administrativo interno, vedada a produção de 
prova exclusivamente testemunhal. 
f 3Q Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e 

adicionais, o tempo de advocacia, incluído o de estagiário 
de Direito, até o máximo de quinze anos. 

SUBSEÇÃO X 
OA APOSENTADORIA 

Art. 146. O membro do Ministério Público será aposentado 
com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou 
aos setenta anos de idade, e. facultativamente, aos trinta 
anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na 
carreira. 
Art. 147 Os proventos de aposentadoria, que 

corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos a 
qualquer titulo no serviço ativo, serão revistos, sempre que 
se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público 
em atividade, na mesma proporção e data, estendendo-se ainda 
aos inativos quaisquer beneficios ou vantagens 
posteriormente concedidos àqueles. inclusive quando decor-
rentes de transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria ou de conversão de 
adicionais. 

§ 1Q Os proventos do membro do Ministério Público 
aposentado serão pagos na mesma ocasião em que o forem os 
vencimentos daqueles em atividade, figurando em folha de 
pagamento expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

f 2Q - É assegurado ao membro do Ministério Público 
afastar-se da atividade, a partir do protocolo do pedido de 
aposentadoria, salvo na hipótese do art. 215 ou quando 
estiver em tramitação pedido de instauração de processo 
disciplinar administrativo. 

SUBSEÇÃO XI 
DA PENSÃO POR MORTE 

Art. 148 - A pensão por morte, igual à total idade dos 
vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em 
atividade ou inatividade do Ministério Público, será 
reajustada na mesma data e proporção daqueles. 
Parágrafo único - A pensão obrigatória não impedirá a 

percepção dos beneficios decorrentes de contribuição 
voluntária para qualquer entidade de previdência . 
Art. 149- A pensão por morte, prevista no artigo anterior . 

será devida ao cônjuge sobrevivente e filhos do membro do 
Ministério Público. 

~L--------------------------------------------------------" 
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1 1Q - Na falta dos beneflciários designados no "caput" 
deste artigo. a pensao será concedida aos genitores do 
membro do Ministério Público, desde que comprovada a 
dependência econômica, a inaptidão involuntária para o 
trabalho, grave enfermidade ou senilidade. 

f 2Q A pensão prevista no parágrafo anterior 
corresponderá a um terço dos valores previstos no art. 148. 
Art. 150 -A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e 

filhos será devida enquanto perdurar a viuvez daquele e até 
a conclusão de curso universitário pelos filhos, observado o 
1 imite de vinte e cinco anos de idade destes ou a convolação 
de núpcias. 

f 1Q A 
reverterá em 
cessação da 
artigo. 

parcela destinada ao cônjuge 
beneficio dos filhos, em caso 

viuvez. observado o disposto no 

sobrevivente 
de morte ou 
"caput" deste 

§ 2Q -A parcela dos filhos. quando extinta a condição de 
beneficiários, reverterá em favor do cónjuge sobrevivente. 
Art. 151 -Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o 

membro do Ministério Público, por decisão judicial. prestava 
alimentos é assegurado a continuidade do encargo alimentar, 
reduzido, se for o caso, a um terço dos valores previstos no 
art. 148. 

# 1Q -O novo casamento do beneficiário implicará na 
extinção automática do pensionamento. 

f 2Q - Os valores remanescentes serão destinados aos demais 
beneficiários, inclusive no caso de extinção da obrigação 
alimentar prevista no "caput" deste artigo, observado o 
disposto no art. 150. 

Art. 152- Ao cônjuge que, no caso de separação judicial ou 
divórcio, era assistido economicamente pelo membro do 
Ministério PUblico. independentemente de decisão judicial, 
será concedida pensão correspondente a um terço dos valores 
previstos no art. 148, "caput", desde que comprovada a 
inaptidão involuntária para o trabalho, a insuficiência de 
recursos próprios para a subsistência, grave enfermidade ou 
senilidade, observado, ainda. o disposto nos parágrafos do 
artigo anterior. 

Art. 153- Os filhos havidos ou não da relação de casamento 
ou por adoção, para efeito da pensão por morte disciplinada 
nesta Subseção, concorrerão em igualdade de condições com o 
cónjuge, garantindo-se aos beneficiários parcelas 
individuais isonómicas. 
Parágrafo Único - Apl 1ca-se a isonomia disciplinada neste 

artigo em caso de concurso de beneficiários reconhecidos 
nesta lei. salvo se resultar em majoração das parcelas 
previstas nos artigos 149, # 2Q, 151 e 152, que serão 
reduzidas se for o caso. 
Art. 154 - O disposto no § 2Q do art. 150, não se aplica 

aos beneficiários do "caput" dos artigos 151 e 152. 
Art. 155 Não será concedida pensão por morte aos 

beneficiários dos arts. 149, § 1Q, 151 e 152, se, à data do 
óbito do membro do Ministério Público. já perceberem verba 
previdenciária de qualquer natureza. 
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Art. 156 Até a conclusão de curso universitário, 
implemento da idade ou convolação de núpcias pelos filhos, 
os valores da pensão por morte serão administrados pelo 
respectivo genitor. 
Art. 157 - A pensão por morte será concedida por ato do 

Procurador-Geral de Justiça, procedendo-se, se for o caso, 
justificação administrativa. 
Art. 158 - Para os fins desta Subseção, equipara-se, para 

concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o 
companheiro ao cónjuge. 

CAPITULO VI Jl 
DA CARREIRA 

SEÇÃO I 
DO CONCURSO DE INGRESSO 

Art. 159 Dar-se-á o ingresso na carreira do Ministério 
Público. mediante aprovação em concurso público de provas e 
títulos. para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. 

p 1Q O concurso será organizado e realizado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

§ 2Q -O concurso terá validade de dois anos, contados da 
homologação, prorrogável por igual período. 

9 3Q - É obrigatória a abertura do concurso de ingresso 
quando o número de vagas atingir um quinto dos cargos 
iniciais da carre1ra. 
~ 4Q A abertura do concurso será determinada pelo 

Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto n art. 
33, inciso XI, através de edital publicado por três vezes no 
órgão oficial do Estado, contendo prazo de inscrição de 
trinta dias, número de vagas existentes e outros requisitos 
previstos nesta lei e no regulamento para o provimento do 
cargo. 

Art. 160 - São requisitos para o ingresso na carreira do 
Ministério Público, dentre outros constantes no regulamento 
do concurso: 

I -ser brasileiro; 
II - ter concluído curso de bacharelado em Direito há um 

ano, no mínimo, em escola oficial ou reconhecida, observado 
o disposto no art. 101. f 1Q; 

III -estar quite com o serviço militar e com as obrigações 
eleitorais; 
IV- estar em gozo dos direitos políticos; 
V - ser detentor de comprovada idoneidade moral, no âmbito 

pessoal, profissional e familiar, sem prejuízo do disposto 
no art. 80; 

VI - apresentar higidez física e mental. atestada por 
médicos oficiais; 

VIII - ter satisfeito os demais requisitos previstos no 
edital e no regulamento do concurso. 

§ 1Q -O prazo previsto no inciso II não se aplica a 
funcionário público aprovado em concurso público de provas e 
títulos ou a este equiparada por força de lei. 
~ 2Q - O candidato aprovado nas provas escritas, somente 

será admitido âs provas orais, após realização de exame 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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psicotécnico vocacional, elaborado por instituição pública 
ou em entidade particular registrada no Conselho Regional de 
Psicologia, servindo de subsidio para o julgamento final. 
sem prejuizo de entrevista pessoal com os integrantes da 
comissão examinadora do concurso. 
Art. 161 -Salvo motivo justificado, o prazo max1mo de 

conclusão do concurso é de noventa dias úteis, contando do 
encerramento das inscrições. 
Art. 162 - Observados os requisitos previstos nesta lei. o 

concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será, 
ainda. disciplinado em regulamento especifico, aprovado pela 
Câmara de Procuradores de Justiça. 

SEÇÃO II 
DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

Art. 163 O Procurador Geral de Justiça nomeará, 
observada a ordem de classificação no concurso, tantos 
candidatos aprovados, quantas forem as vagas existentes. 

Art. 164 -O candidato aprovado no concurso de ingresso na 
carreira será nomeado para o cargo de Promotor de Justiça 
Substituto, com as prerrogativas, vedações, vencimentos e 
vantagens do Promotor de Justiça de Entrância Inicial, 
independentemente da entrância onde exerça suas atribuições. 
Parágrafo único- O candidato nomeado deverá apresentar, no 

ato de sua posse, declaração de bens relativa aos dois 
últimos exercícios fiscais e prestar compromisso de 
desempenhar, com retidão, as funções do cargo e de cumprir a 
Constituição e as leis. 

Art. 165- Após a nomeação, os candidatos serão empossados. 
com o imediato exercício, perante a Câmara de Procuradores 
de Justiça, no prazo máximo de dez dias úteis. 

p 1Q - O candidato nomeado. que não comparecer à posse 
prevista no "caput" deste artigo, deverá ser empossado e 
entrar em exercício nos dez dias úteis subseqüentes à 
nomeação, na forma do art. 39, inciso XXI. 

§ 2Q - Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos 
neste artigo, a nomeação tornar-se-á sem efeito. 

§ 3Q Verificada a hipótese prevista no 
anterior, o candidato passará a ocupar o último 
classificação dos remanescentes. 

parágrafo 
1 ugar de 

§ 4Q Os candidatos remanescentes. que pretenderem 
nomeação, deverão requerê-la até a data da homologação do 
concurso subseqüente. apresentando os documentos a que se 
refere o art. 160, incisos IV. V e VI. 

SEÇÃO III 
DO ESTÁGIO DE ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO 

Art. 166- Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça 
Substituto ficará à disposição da Escola Superior do 
Ministério Público, pelo período mínimo de trinta dias, para 
estágio de orientação e preparação. 

Parágrafo único - Durante o estágio a que se refere este 
artigo, o Promotor de Justiça Substituto poderá ser 
designado para o exercício das atribuições do cargo. 

Art. 167 -Ao assumir suas funções na Promotoria de 
Justiça para a qual foi designado, o Promotor de Justiça 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Substituto fará imediata comunicação à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público, acompanhada de declaração sobre a 
situação dos serviços que lhe forem afetos. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste 
artigo, em caso de nova designação do Promotor de Justiça 
Substituto. 

Art. 168 -Para todos os efeitos legais, o período de 
estágio probatório compreende o de orientação e preparação. 

Art. 169 - Em caso de aproveitamento insuficiente no 
estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça 
Substituto permanecerá, pelo prazo máximo de sessenta dias, 
à disposição da Escola Superior do Ministério Público para 
aprimoramento. podendo seu diretor, a qualquer tempo, de 
ofício ou mediante provocação do corpo docente, impugnar a 
permanência na carreira à Corregedoria-Geral do Ministério 
Público. 

§ lQ - A impugnação será fundamentada e instruída com os 
documentos referentes ao desempenho insatisfatório. 

1 2Q O Corregedor-Geral do Ministério Público, 
motivadamente. submeterá a impugnação à apreciação do 
Conselho Superior do Ministério Público, observado o 
disposto nos arts. 33, inciso VI e 174, § 2Q, § 3Q e ;; 4Q. 

§ 3Q - Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério 
Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta 
1 e i. 

SEÇÃO IV 
DO VITALICIAMENTO 

Art. 170 -Os dois primeiros anos de efetivo exercício na 
carreira são considerados de estágio probatório, durante os 
quais será examinada pelo Conselho Superior do Ministério 
Público, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e 
pela Escola Superior do Ministério Público a conveniência da 
permanência na carreira e do vitaliciamente do membro da 
Instituição, observados os seguintes requisitos: 

I - idoneidade moral. no âmbito pessoal. profissional e 
familiar; 

II conduta pública e particular compatível com a 
dignidade do cargo; 

III - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e 
funções do cargo; 

IV- eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho 
de suas funções; 

V - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
VI - referências em· razão da atuação funcional; 
VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos 

jurídicos, inclusive premiação obtida; 
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente 

dificuldade ao exercício das atribuições; 
IX - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e 

da Promotoria de Justiça; 
X integração comunitária no que estiver afeto às 

atribuições do cargo; 

'L-------------------------------------------------------------~ 
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XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados 
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e pela 
Escola Superior do Ministério Público. 

f lQ -Durante o biênio a que se refere este artigo. a 
atuação do membro do Ministério Público será, ainda, 
acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, através de inspeções, correições, análise de 
trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance. 

9 2Q - A permanência na carreira e o vitaliciamente do 
membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, na forma desta lei. 

SUBSEÇÃO I 
DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 171 - O Corregedor-Geral do Ministério Público, para 
os fins do art. 170, f 1Q, decorrido o prazo do art. 166, 
designará, no mínimo, um Procurador de Justiça e um Promotor 
de Justiça de entrância especial para acompanhamento e 
avaliação individual de estágio probatório do membro do 
Ministério Público. 

Art. 172 O membro do Ministério Público deverá 
encaminhar á Corregedoria-Geral do Ministério Público 
relatórios trimestrais de atividades, instruídos com até dez 
trabalhos, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma 
do que dispuser o regulamento respectivo. 

f 1Q O Corregedor-Geral do Ministério Público, o 
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados na 
forma do art. 171 poderão requisitar ao membro do Ministério 
Público em estágio probatório cópias de trabalhos referidos 
nos relatórios trimestrais e não encaminhados. 

§ 2Q -O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá. a 
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos membros 
do Ministério Público referidos no parágrafo anterior, 
impugnar, fundamentadamente, a permanência do Promotor de 
Justiça na carreira, observado o disposto nos arts. 33, 
inciso VI e 174, § 2Q. § 3Q e § 4Q. 

~ 3Q - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, o Promotor de Justiça será exonerado por 
ato do Procurador-Geral de Justiça, cabendo da decisão 
recursos à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo de 
cinco dias . 

f 4Q - Rejeitada 
Público permanecerá 
lei. 

a impugnação, o membro do 
em estágio probatório, na 

Ministério 
forma desta 

§ SQ Não sendo impugnado o estágio probatório, o 
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados 
poderão sugerir ao Corregedor-Geral do Ministério Público, 
até o quarto mês que antecede o vitaliciamente. a 
confirmação do membro do Ministério Público na carreira . 
servindo a manifestação como subsídio ao Conselheiro de-
signado . 

Art. 173 Suspende-se, até definitivo julgamento, o 
período de vitaliciamente do membro do Ministério Público no 
caso de impugnação à permanência na carreira. 

SUBSEÇÃO !I 

~L-------------------------------------------------------~ 



119 

DA CONFIRMAÇÃO NA CARREIRA 
Art. 174 -A conveniência da confirmação na carreira do 

membro do Ministério Público, em estágio probatório, será 
examinada por integrante do Conselho Superior do Ministério 
PUblico, designado mediante distribuição dos relatórios. 

p 1Q - O Conselheiro designado, até primeiro dia útil do 
trimestre que antecede o vitaliciamente, deverá, em 
exposição fundamentada e instruída com os documentos 
necessários, propor ou não a confirmação na carreira do 
membro do Ministério Público em estágio probatório. 

§ 2Q - Impugnado o vitaliciamente. o Conselho Superior do 
Ministério Público ouv1ra. no prazo de c1nco dias, o 
Promotor de Justiça interessado. 
3Q- O Conselho Superior do Ministério Público. na primeira 

reunião subseqüente, decidirâ acerca da proposta, pelo voto 
de dois terços de seus membros. cabendo da decisão recurso à 
Camara de Procuradores de Justiça, no prazo de cinco dias. 

p 4Q -A intimação do interessado far-se-â por publicação 
no órgão oficial do Estado. 
Art. 175 -Suspende-se, automaticamente, até definitivo 

julgamento, o exercício funcional e o período de 
vitaliciamente do membro do Ministério PUblico, quando 
houver impugnação pelo Conselheiro designado. 

§ 1Q - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do 
membro do Ministério PUblico em estágio probatório, 
suspende-se. automaticamente, o período de vitaliciamente, 
até definitivo julgamento pelo Conselho Superior do 
Ministério PUblico. 

p 2Q - O tempo de suspensão do 
contado para todos os efeitos 
vt ta 1 iciamento. 

exercício funcional será 
legais em caso de 

Art. 176 -Durante o período de estágio probatório, será 
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral, 
pessoal, profissional e famll i ar do membro do Ministério 
PUblico, valendo as conclusões como subsídio à decisão do 
Conselho Superior do Ministério PUblico. 

SEÇÃO V 
DA VACÂNCIA E DAS FORMAS DE PROVIMENTO DERIVADO 

SUBSEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 177 -o 
através de seu 
fará publicar, 
candidatos. 

Conselho Superior do Ministério PUblico, 
presidente, ocorrendo vaga a ser provida, 
no órgão oficial, edital de inscrição dos 

p 1Q O regimento interno do 
Ministério PUblico disciplinará os 
promoção ou remoção e os critérios 
disposto nesta lei. 

Conselho Superior do 
requisitos do edital de 
de votação. observado o 

p 2Q A data da abertura da vaga, para efeito de 
determinação do critério de provimento, será: 

a) a do falecimento do membro do Ministério Público; 
b) a da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração 

do membro do Ministério PUblico; 
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c) a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, a 
remoção compulsória ou a que decretar a disponibilidade na 
forma do art. 104; 

d) a da publicação do ato que decretar a disponibilidade 
compulsória, na forma do art. 221; 

e) a em que o membro do Ministério Público, promovido ou 
removido, assumir as funções do outro cargo. 
f 3Q - Havendo simultaneidade na data da ocorrência da 

vaga. a precedência de abertura determinar-se-á pela ordem 
alfabética das Procuradorias ou Promotorias de Justiça e. 
dentro delas, em ordem numer1ca, no caso de vacância de 
Promotorias de Justiça da mesma comarca ou Procuradorias de 
Justiça. 

SUBSEÇÃO I! 
DA PROMOÇÃO 

Art. 178 -As promoções serão voluntárias e far-se-ão 
alternadamente, por antiguidade e merecimento, de uma para 
outra entrância, ou da entrância mais elevada para o cargo 
de Procurador de Justiça. apl lcando-se. por assemelhação. o 
disposto no art. 93, incisos III e IV, da Constituição 
Federal, observando-se, ainda, os seguintes critérios: 

r - operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do 
cargo; 

II - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
III -conduta pública e particular ilibada; 
IV - conceito funcional constante em assentamentos da 

Instituição ou apurado em inspeções, correições e 
informações idôneas; 
V - referências em razão da atuação funcional; 
VI - freqüência a cursos, seminários e encontros. bem como 

atividades similares, de aprimoramento cultural; 
VII- publicação de livros, teses, estudos e artigos 

juridicos. inclusive premiação obtida; 
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente 

dificuldade ao exercício das atribuições; 
IX - contribuição ã melhoria dos serviços da Instituição e 

da Promotoria de Justiça; 
X - o número de vezes que tenha participado de listas de 

promoção. 
p 1Q -ao membro do Ministério Público, que permanecer na 

comarca elevada de entrância. é assegurado, se promovido, o 
direito de retornar àquela, por remoção, desde que o 
requeira antes de findo o prazo para assunção de exercício 
na Promotoria de Justiça da comarca para a qual foi 
promovido . 

§ 2Q A remoção, neste caso, dar-se-a por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, independentemente da expedição 
de edital_ 

p 3Q -Na hipótese dos parágrafos anteriores, será mantido 
o critério de provimento para a Promotoria de Justiça da 
qual o membro do Ministério Público foi promovido . 

f 4Q - A elevação ou rebaixamento da comarca não importa na 
alteração da situação funcional do titular da Promotoria de 
Justiça correspondente . 

§L_ ______________________________________________________ _j 
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Art. 179 - Sob pena de indeferimento, a inscr1çao para 
promoção por antiguidade ou merecimento. serâ instruída com: 

I - prova de residência na comarca, se titular; 
II - declaração de regularidade de serviço, esclarecendo os 

motivos de atraso a que não houver dado causa; 
III - informações sobre a próxima sessão do Tribunal do 

Júri e acerca de outros feitos cujo andamento reclame 
prioridade. 

§ 1Q - A declaração referida no inciso II não exclui a 
possibilidade de averiguação da veracidade das informações 
prestadas através da Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, inclusive, por recomendação do Conselho Superior do 
Ministério Público, sobrestando-se, neste caso. a respectiva 
11 sta. 

• 2Q 
recusada a 
revogado o 
cabíveis. 

Constatada a irregularidade de serviço. será 
promoção do membro do Ministério Público ou 
ato que a concedeu, sem prejuízo das penalidades 

§ 3Q - A renúncia à inscrição somente será admitida até os 
três dias anteriores à elaboração das listas. 

§ 4Q - No prazo correspondente à entrada em exercício, é 
facultada a renúncia à promoção, ficando o membro do 
Ministério Público impedido, neste caso. de concorrer a nova 
promoção pelo período de um ano. 

f SQ -A renúncia à promoçãO implica na manutenção do 
critério de preenchimento da vaga recusada. 

f 6Q - Ao entrar em exercício na Promotoria ou Procuradoria 
de Justiça para a qual foi promovido ou removido, o membro 
do Ministério Público deverá encaminhar á 
Corregedoria-Geral do Ministério Público declaração acerca 
da regularidade do serviço afeto ao cargo assumido. 
Art. 180- Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores. 

somente poderão ser promovidos a Procurador de Justiça os 
membros do Ministério PUblico que, nos dois anos anteriores 
à inscrição tenham freqüentado, com aproveitamento, curso de 
aprimoramento funcional para o exercício de atribuições na 
segunda instância, realizado pela Escola Superior do 
Ministério Público. 
Parágrafo Único -O curso referido no "caput" deste artigo 

poderá ser realizado no período de férias coletivas e não 
dispensa o membro do Ministério Público do exercício de suas 
normais atribuições. 
Art. 181 -O membro do Ministério Público promovido ou 

removido entrará em exercício no prazo de cinco dias úteis . 
f lQ - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar o 

membro do Ministério Público promovido ou removido 
voluntariamente para, no período de trânsito, que ficará 
suspenso, exercer suas atribuições na Promotoria de Justiça 
em que encerrou o exercício, visando assegurar a 
continuidade do serviço . 

f 2Q - Finda a designação prevista no parágrafo anterior, 
será restituído ao membro do Ministério Público o período de 
trânsito remanescente. 
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p 3Q - Será considerado promovido, o membro do Ministério 
Público que falecer no periodo de trânsito. 
Art. 182 A promoção por anti gu i da de ou mereci menta 

pressupõe, além da observância dos critérios previstos no 
art. 178, o desempenho eficaz das funções previstas na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual, nesta lei e 
em outras leis. 

Parágrafo Único - Para efeito de promoção, por antiguidade 
ou merecimento, do Promotor de Justiça em estágio 
probatório, somente considerar-se-ão preenchidas as 
condições previstas no "caput" deste artigo e no art. 170, 
se, até o trimestre que anteceder o vitaliciamente, não 
houver impugnação e o Conselheiro designado propuser a 
confirmação na carreira. 

Art. 183 -Para cada vaga destinada ao preenchimento por 
promoção ou remoção, expedir-se-á edital correspondente. 
exceto no caso previsto no art. 178, ~ 2Q. 

Art. 184- A remoção por antiguidade ou merecimento precede 
a promoção. 

Parágrafo Único A vaga decorrente de remoção será 
provida, obrigatoriamente. por promoção. 
Art. 185- Não poderá concorrer a promoção. por antiguidade 

ou merecimento, o membro do Ministério Público: 
I -em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição; 
li - que tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze 

meses anteriores à formação da respectiva lista ou esteja 
submetido a processo disciplinar administrativo; 
III - que esteja respondendo a ação penal por infração cuja 

sanção cominada seja de reclusão ou cumprindo pena imposta; 
IV- afastado do exercício das funções nos últimos dois 

anos. ressalvado o disposto nos arts. 134 e 138. 
SUBSEÇÃO 111 

DA ANTIGUIDADE 
Art. 186 -A antiguidade será determinada pelo efetivo 

exercício, observado o disposto nos arts. 122, inciso v e 
143, ' 5Q. 
Parágrafo Único - Em caso de empate na antiguidade, terá 

preferência sucessivamente: 
I -o mais antigo na entrância anterior: 
II -o mais antigo na carreira do Ministério Público; 
III - o que tiver obtido melhor classificação no concurso 

de ingresso na carreira; 
IV - o mais idoso; 
V- o que tiver maior número de filhos; 
VI - o mais antigo no serviço público estadual . 
Art. 187 O Conselho Superior do Ministério Público 

somente poderá recusar, na promoção por antigüidade, o 
candidato mais antigo pelo voto oral e motivado de dois 
terços de seus integrantes. 

f 1Q -No caso da recusa prevista no "caput" deste artigo, 
será suspensa a indicação de promoção por antiguidade. 

9 2Q - O candidato recusado poderá, no prazo de cinco dias, 
contado da data da sessão de julgamento, interpor, 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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24, inciso 

t 3Q Interposto o recurso mencionado no parágrafo 
anterior, a indicação de promoção por antigüidade será 
sobrestada até a decisão da Câmara de Procuradores de 
Justiça. 

SUBSEÇÃO IV 
DO MERECIMENTO 

Art. 188 - A promoção por merecimento pressupõe dois anos 
de exercício na respectiva entrância e integrar o Promotor 
de Justiça a primeira quinta parte da lista de antigüidade. 
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar 
vago ou quando o número limitado de membros do Ministério 
Público inviabilizar a formação de lista tríplice, 
observado, ainda, o disposto nas Subseções II e III desta 
Seção. 
Art. 189 - Para a promoção por merecimento. o 

Superior do Ministério Público organizará lista 
sempre que possível. 

Conselho 
tríplice, 

Art. 190 -A lista de merecimento resultará dos três nomes 
mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-
se, para alcançá-la, a tantas votações, quantas necessárias, 
examinando-se em primeiro lugar os nomes remanescentes de 
1 ista anterior. 
Art. 191 -É obrigatória a promoção de Promotor de Justiça 

que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 
em lista de merecimento. aplicando-se, em caso de empate, o 
disposto no art. 186 e seu parágrafo único. 

Art. 192 - Não sendo o caso de promoção obrigatória, a 
escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, 
considerada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso 
de empate, o disposto no art. 186 e seu parágrafo único. 

SUBSEÇÃO V 
DA REMOÇÃO VOLUNTÁRIA 

Art. 193 A remoção voluntária, por antigüidade ou 
merecimento. somente será deferida após um ano de exercício 
na Promotoria de Justiça, mediante indicação do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

Parágrafo único- Não se aplica o disposto no "caput" deste 
artigo à remoção voluntária ocorrida na mesma comarca . 

Art. 194 -Aplica-se à remoção voluntária, o disposto nas 
Subseções II, III e IV desta Seção. 
Art. 195 - Em caso de remoção vo 1 untár i a, o membro do 

Ministério Público ficará impedido de concorrer à promoção, 
por antigüidade ou merecimento, pelo prazo de um ano . 

SUBSEÇÃO VI 
DA REMOÇÃO POR PERMUTA 

Art. 196 -Será permitida a remoção por permuta entre 
membros do Ministério Público da mesma entrância, mediante 
requer i menta esc r i to e fundamenta do, em razão de 
conveniência de ser v iço, formu 1 a do por ambos os 
pretendentes . 
Parágrafo único 

regu 1 ar idade de 
- A remoção por permuta, que pressupõe a 

serviço. não confere direito a ajuda de 
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custo e somente poderá ser renovada após o decurso de do1s 
anos da anterior. 
Art. 197 - Presume-se inconveniente ao serviço, a remoção 

mediante permuta quando um dos permutantes estiver às 
vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido, 
promoção por antiguidade ou merecimento. 
Parágrafo único- O Conselho Superior do Ministério Público 

revogará, obrigatoriamente. a remoção por permuta. se, por 
qualquer motivo, não se verificar a conveniência do serviço 
indicada pelos permutantes. sem prejuízo de penalidade 
disciplinar. 

Art. 198 -Aplica-se à remoção por permuta. o disposto nos 
arts. 193, parágrafo único e 195. 

SUBSEÇÃO VII 
DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 199 -A reintegração, decorrente de decisão judicial 
transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério 
Público ao cargo, com direito a contagem do tempo de serviço 
e aos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão 
do afastamento, estes atualizados monetariamente. 

9 1Q - Achando-se provido ou extinto o cargo no qual será 
reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante 
passará à disponibilidade até posterior aproveitamento. 

p 2Q -O membro do Ministério Público reintegrado será 
submetido a inspeção médica por junta oficial e, se 
considerado incapaz. será aposentado compulsoriamente. com 
os vencimentos e vantagens a que teria direito se efetivada 
a reintegração. 

SUBSEÇÃO VIII 
DA REVERSÃO 

Art. 200 -A reversão do membro do Ministério Público dar-
se-á na entrância em que se aposentou, em vaga a ser provida 
pelo critério de merecimento, atendidos os seguintes 
requisitos: 

I - estar aposentado por prazo não superior a cinco anos; 
II -estar em gozo dos direitos politicos; 
III -apresentar higidez fisica e mental, aferida por junta 

médica oficial; 
IV- ser detentor de idoneidade moral, no âmbito pessoal, 

profissional e familiar; 
V- possuir conduta pública e particular compatível com a 

dignidade do cargo; 
VI - submeter-se a curso de reciclagem realizado pela 

Escola Superior do Ministério Público; 
VII - não ter sofrido penalidade disciplinar nos dois anos 

anteriores à aposentadoria. salvo reabilitação. 
Parágrafo único - A reversão dependerá da aprovação de dois 

terços dos integrantes do Conselho Superior do Ministério 
Público. 
Art. 201 -A reversão implica na automática revogação do 

ato que concedeu a aposentadoria por tempo de serviço . 
Art. 202 -Não se computa o tempo em que o membro do 

Ministério Público esteve aposentado para qualquer efeito 
1 egal. 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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Art. 203 -O membro do Ministério Público, 
revertido. somente poderá ser promovido após 
dois anos de efetivo exercício. 

Art. 204 
Ministério 
funcional. 

SUBSEÇÃO IX 
DO APROVEITAMENTO 

- O aproveitamento é o retorno do 
Público em disponibilidade ao 
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que houver 
o decurso de 

membro do 
exercício 

t 1Q - O membro do 
órgão de execução 
disponibilidade, salvo 
ou for promovido. 

Ministério Público será aproveitado no 
que ocupava, quando posto em 
se aceitar outro de igual entrância 

; 2Q - Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério 
Público submetido a inspeção médica e. se julgado incapaz, 
será aposentado compulsoriamente, com os vencimentos e 
vantagens do cargo. 

p 3Q O disposto neste artigo não se aplica à 
disponibilidade decorrente de punição. 

SEÇÃO VI 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 205 Os membros do Ministério Público serão 
substituídos automaticamente uns pelos outros, mediante 
critérios fixados em ato do Procurador-Geral de Justiça. 

p lQ -O substituído comunicará ao substituto o início do 
exerc1c1o cumulativo de atribuições, bem como à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

9 2Q -Em caso de afastamento, licença, férias, remoção 
compulsória, disponibilidade e verificação de incapacidade 
física ou mental. o Procurador-Geral de Justiça designará 
outro membro do Ministério Público para, em substituição, 
exercer as funções do cargo. 

9 3Q - O integrante de órgão colegiado, em gozo de férias 
individuais, será substituído pelo suplente. 

CAPÍTULO IX 
DO REGIME DISCIPLINAR 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 206 -Pelo exercício irregular da função pública, o 
membro do Ministério Público responde penal. civil e 
administrativamente . 
Art. 207 -A atividade funcional dos membros do Ministério 

Público está sujeita a: 
I - inspeções permanentes e extraordinárias; 
II -correições ordinárias e extraordinárias; 
III - processo disciplinar administrativo . 
Parágrafo único -Qualquer interessado poderá reclamar aos 

órgãos da Administração Super1or do Ministério Públ 1co sobre 
os abusos, erros ou omissões de membros da Instituição . 
observado o disposto no art. 240, incisos I e II. 

Art. 208 -As inspeções permanentes serão exercidas pelos 
Procuradores de Justiça, na forma do art. 73. 
Art. 209 -As inspeções extraordinárias serão realizadas 

pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, 
independentemente de prévia designação . 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Art. 210 -As correições ordinárias serão realizadas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do 
regimento interno, para verificar a regularidade do serviço, 
a eficiência, pontualidade, exercício das funções, 
cumprimento dos deveres do cargo, conduta pública e 
particular dos membros da Instituição. 

§ 1Q A Corregedoria-Geral do Ministério Público 
realizará, anualmente, correições ordinárias. no mínimo, em 
um t_erço das Promotorias de Justiça. 

§ 2Q - As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça 
serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público 
ou pelos SubCorregedores-Gerais, na forma do regimento 
interno. 
Art. 211 -As correições extraordinárias serão realizadas, 

de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e 
por determinação dos órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público. 

Art. 212 O processo disciplinar administrativo será 
instaurado nos termos desta lei. 

SEÇÃO li 
DAS PENAL! DADES 

SUBSEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 213 -Os membros do Ministério Público estão sujeitos 
às seguintes penalidades que constarão em seus assentos 
funcionais: 

I - advertência; 
II - censura; 
III -disponibilidade compulsória e cautelar; 
IV - remoção compulsória; 
V - exoneração. 
Art. 214 As penas disciplinares serão aplicadas 

cumulativamente em caso de concurso de infrações, salvo 
quando, em razão de reincidência, implicar em sanção mais 
grave. 

§ 1Q Aplica-se a 
disciplinares previstas 
especifica. 

pena de advertência às 
nesta lei, não punidas 

infrações 
com sanção 

f 2Q A inobservância dos deveres do cargo. sem a 
cominação de expressa penalidade. ensejará a inscrição de 
nota desabonadora nos assentos funcionais do membro do 
Ministério Público. 

f 3Q -A habitualidade de conduta nos casos previstos no 
parágrafo anterior implicará na pena de advertência, sem 
prejuízo de sanção mais grave na hipótese de reincidência. 

f 4Q - Os antecedentes do infrator e os danos acarretados 
ao serviço ou à Instituição serão considerados para 
aplicação de penalidade, salvo se o fato imputado configurar 
expressa infração disciplinar. 

Art. 215 -O membro do Ministério Público, 
infração punivel com censura ou disponibilidade 
não poderá aposentar-se até o trânsito em 
procedimento disciplinar administrativo, 
implemento de idade . 

que praticar 
compulsória, 
julgado do 

salvo por 
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SUBSEÇÃO !I 
DA PENA DE ADVERT~NCIA 

Art. 216 A pena de advertência será aplicada nos 
seguintes casos: 

I -negligência no exercício da função; 
li - inobservância das determinações e instruções. de 

caráter administrativo, expedidas pelos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público; 
III - prática de ato reprovável; 
IV- utilização indevida das prerrogativas do cargo; 
V- descumprimento do disposto no art. 110, incisos IV, V, 

X, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII. XXIV, XXVI e 
XXXII; 

VI - constatação de irregularidade de serviço 
membro do Ministério Público. na forma do 
parágrafo único; 

afeto ao 
art. 126, 

VII - afastar-se, injustificadamente, do exerClClO das 
funções ou do local onde exerça suas atribuições; 
VIII - desatender as convocações expedidas na forma dos 

arts. 18, inciso LXI e 39, inciso XXVI. 
Parágrafo único - A advertênc1a será feita pelo Corregedor-

Geral do Ministério Público, e, supletivamente, pelo 
Procurador-Geral de Justiça, por escrito e de forma 
reservada. 

SUBSEÇÃO !!I 
DA PENA DE CENSURA 

Art. 217 -A pena de censura será aplicada em caso de 
reincidência em infração punível com pena de advertência, 
bem como nas seguintes hipóteses: 

I - conduta incompatível com a dignidade do cargo, nos 
casos definidos no art. 110. incisos II, III e XVI: 

II - procedimento funcional incompatível com o desempenho 
das atribuições do cargo; 
III - acumulação indevida de funções, ressalvado o disposto 

no art. 111, inciso IV e parágrafo único; 
IV- descumprimento do disposto no art. 138, p 
Art. 218 -A pena de censura será aplicada 

pelo Procurador-Geral de Justiça, em sessão 
Conselho Superior do Ministério Público. 

SUBSESSÃO IV 
DA REMOÇÃO COMPULSÓRIA 

3Q. 
pessoalmente 
pública do 

Art. 219 -A remoção compulsória de membro do Ministério 
Público será determinada pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. por voto de dois terços de seus 
integrantes, em sessão secreta. fundamentada em motivo de 
interesse público., 
Art. 220 -Sem prejuizo da verificação em outros casos. 

será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse 
público, determinador da remoção compulsória, nas seguintes 
hipóteses: 

I - reincidência em infração punível com pena de censura; 
II - colocar o membro do Ministério Público em risco de 

descrédito as prerrogativas do cargo ou da Instituição: 

~~------------------------------------------------------_J 
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III - recusar o membro do Ministério Público o atendimento 
ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do 
Ministér1o Público, quando em visita, inspeção ou correição; 

IV - descumprimento do disposto no art. 111, incisos III, v 
e VI. 
Art. 221 -Decretada a remoção compulsória, o membro do 

Ministério Público ficará em disponibilidade, com vedações, 
vencimentos e vantagens do cargo, até oportuna designação do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção compulsória 
será provida, obrigatoriamente, por promoção. 
Art. 222 -A remoção compulsória impede a promoção, por 

antiguidade ou merecimento, pelo prazo de um ano. 
SUBSEÇÃO V 

DA DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA 
Art. 223 -A disponibilidade compulsória do membro do 

Ministério Público. que perceberá vencimentos e vantagens 
proporcionais ao tempo de serviço, será determinada pelo 
Conselho Superior do Ministério Público, por voto de dois 
terços de seus integrantes, em sessão secreta. fundamentada 
em motivo de interesse público. 

p 1Q - Será observado o mínimo de um terço dos vencimentos 
e vantagens do cargo, se o membro do Ministério Público, à 
data da determinação de disponibilidade compulsória, possuir 
dependentes inscritos na Procuradoria-Geral de Justiça. 

f 2Q - Consideram-se dependentes as pessoas referidas nos 
arts. 149, 151, 152, 153 e 158. 

p 3Q -A vaga decorrente de disponibilidade compulsória 
será, obrigatoriamente, provida por promoção. 
Art. 224 -Sem prejuízo da verificação em outros casos. 

será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse 
público. determinador da disponibilidade compulsória, nas 
seguintes hipóteses: 

I - grave omissão nos deveres do cargo; 
II - ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do 

Ministério Público, resultarem em perigo iminente ao 
prestígio da Instituição; 

III reduzida capacidade de trabalho, escassa 
atuação funcional ou produtividade. comprometedora 

superveniente demonstração de 
j ur ídi cos; 

insuficientes conhecimentos 

IV - induzimento dos órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público a erro, por meio reprovável; 
V- inobservância da vedação prevista no art. 111, inciso 

I. 
Art. 225 -Aplica-se ao membro do Ministério Público em 

disponibilidade compulsória o disposto no art. 128, 
parágrafo único, sujeitando-o. ainda, ás vedações 
disciplinadas no art. 111. 

SUBSEÇÃO VI 
DA DISPONIBILIDADE CAUTELAR 

Art. 226 -Será decretada. como providência cautelar e 
ato do Procurador-Geral de Justiça, a disponibilidade 

por 
do 
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quando inconveniente 
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Parágrafo Ünico -A disponibilidade prevista neste artigo 
assegura ao membro do Ministério Público a percepção de 
vencimentos e vantagens integrais do cargo. 

Art. 227 -A disponibilidade cautelar, que terá duração 
determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, pressupõe a 
instauração de sindicância ou procedimento disciplinar 
administrativo e não excederá o trânsito em julgado da 
decisão proferida neste. 

§ 1Q -Aplica-se o disposto no art. 226 às hipóteses 
previstas nesta lei para a decretação de perda do c~rgo de 
membro do Ministério Público. 
2Q- No caso do parágrafo anterior, a disponibilidade 

cautelar não excederá o trânsito em julgado da decisão 
judicial. 

SUBSEÇÃO VII 
DA EXONERAÇÃO 

Art. 228 -O membro do Ministério Público, que não goze da 
garantia da vitaliciedade, será exonerado por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, após decisão da maioria 
absoluta do Conselho Superior do Ministério Público, no caso 
de cometimento das infrações disciplinadas nos arts. 217, 
220 e 224, bem como nas hipóteses previstas no art. 103, ~ 
1Q. 
Parágrafo único -No caso de vitaliciamento 

Ministério Público, sem conclusão do 
disciplinar administrativo, aplicar-se-á 
prevista nesta lei para a infração cometida. 

SEÇÃO 111 
DA REINCID~NCIA 

a 

do membro do 
procedimento 

penalidade 

Art. 229 -Considera-se reincidente o membro do Ministério 
Público que praticar nova infração antes de obtida a 
reabilitação ou verificada a prescrição de falta funcional 
anterior. 

Art. 230 -Em caso de reincidência, contar-se-ão em dobro 
os prazos prescricionais. 

SEÇÃO IV 
DA PRESCRIÇÃO 

Art. 231 -Prescreverá: 
I - em um ano, a infração punível com advertência; 
II - em dois anos, a infração punível com censura; 
111 em quatro anos, a infração punível com 

disponibilidade ou remoção compulsória . 
§ 1Q- A infração disciplinar punida em lei como crime terá 

o prazo de prescrição deste. 
§ 2Q- A instauração de processo disciplinar administrativo 

interrompe a prescrição . 
§ 3Q - A verificação de incapacidade mental, no curso de 

processo disciplinar administrativo, suspende a prescrição . 
§ 4Q - A prescrição não terá curso durante o período de 

estágio probatório . 
CAPÍTULO X 

DO PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO 

'~--------------------------------------------------------------J 
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Art. 232 
previstas nesta 
será d1vidido 
administrativo. 

Para efeito de aplicação de penalidades 
lei, o processo disciplinar administrativo 

em sindicância e procedimento disciplinar 

Art. 233 O processo disciplinar administrativo será 
conduzido por comissão composta de três membros, designados 
pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1Q - A comissão será constituída por SubCorregedores-
Gerais do Ministério PUblico, cabendo a presidência ao mais 
antigo na instância, em caso de processo disciplinar 
administrativo instaurado contra Procurador de Justiça. 

§ 2Q Serão assegurados à comissão todos os meios 
necessários ao desempenho de suas atribuições e 
especialmente o exercício das prerrogativas previstas no 
art. 67, incisos I, "a", "b", "d", III. VI, "v" e XIII. 

Art. 234 -Será determinada a suspensão do feito, se, no 
curso do processo disciplinar administrativo, houver 
indícios de incapacidade mental do membro do Ministério 
Público, aplicando-se o disposto nos arts. 140, 141 e 142 e 
observado o art. 231, f 3Q. 

Art. 235 -Caberá das decisões condenatórias proferidas em 
processo disciplinar administrativo recurso à C~mara de 
Procuradores de Justiça. no prazo de quinze dias, contado da 
intimaçao pessoal do membro do membro do Ministério Público 
ou de seu defensor. 

Art. 236 A Corregedoria-Geral do Ministério Público 
regulamentará o processo disciplinar administrativo, 
atendido o disposto nesta lei. 

Art. 237 Aplicar-se-á, subsidiariamente, 
disciplinar administrativo, o disposto no 
Servidores Públicos Civis do Estado, na Lei nQ 
de julho de 1990 e no Decreto nQ 31.930, de 15 

ao processo 
Estatuto dos 
10.254, de 20 
de outubro de 

1990. 
Art. 238 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que 

couber, aos servidores do Ministério Público. 
SEÇÃO II 

DA SINDICÂNCIA 
Art. 239 -A sindicância. de caráter sigiloso, tem por 

finalidade a aplicação da pena de advertência, mediante 
averiguação da conduta do membro do Ministério Público. 
podendo instruir, quando for o caso. o procedimento 
disciplinar administrativo . 

Art. 240 -A Corregedoria-Geral do Ministério Público, de 
ofício, por provocação dos órgãos da Administração Superior 
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem 
como por representação escrita ou reduzida a termo de 
qualquer interessado, poderá instaurar sindic~ncia, 
atendidos os seguintes requisitos: 

I -qualificação do representante; 
II - exposição dos fatos e indicação das provas; 

i L_ ______________________________________________________ ~ 
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III - notificação pessoal do membro do Ministério Público 
para defesa em cinco dias acerca dos fatos imputados. 
contados do efetivo recebimento; 
IV- conclusão da sindicância no prazo máximo de trinta 

dias, admitindo-se uma prorrogação; 
V - plenitude de defesa. 
Art. 241 -O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá 

determinar o arquivamento da representação se desatendidos 
os requisitos do artigo anterior ou se manifestamente 
improcedente, dando-se ciência ao membro do Ministério 
Público e ao Procurador-Geral de Justiça. 
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá 

avocar a representação se considerar insubsistentes os 
motivos do arquivamento previsto no "caput" deste artigo, 
determinando a instauração da sindicância. 

Art. 242 -A notificação do membro do Ministério Público 
far-se-á mediante edital publicado no órgão oficial, com 
prazo de cinco dias. se o membro do Ministério Público 
estiver em lugar incerto, ignorado, inacessível ou furtar-se 
à realização do ato. 

Art. 243 -A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou 
por intermédio de defensor constituído. 
Art. 244 -Em caso de revelia, a defesa será apresentada 

por Procurador ou Promotor de Justiça, este da mais elevada 
entrância, mediante designação do presidente da comissão. 
Art. 245 -Em qualquer fase aa sindicancia, o membro do 

Ministério Público considerado revel poderá constituir 
defensor ou assumir, pessoalmente, a defesa. 

Art. 246 -A comissão, após colhidas as declarações do 
membro do Ministério Público, salvo na hipótese do art. 244, 
determinará a oitiva de testemunhas arroladas. a juntada de 
documentos indicados e a realização de outras provas, nos 
quinze dias subseqüentes à apresentação da defesa. 

p 1Q - A comissão poderá indeferir as provas reputadas 
impertinentes ou meramente protelatórias. 

p 2Q - Concluída a instrução, o membro do Ministério 
Público ou seu defensor, nos cinco dias subseqüentes, poderá 
oferecer alegações finais escritas. 
~ 3Q - A comissão, concluída a sindicância, apresentará 

relatório conclusivo, encaminhando os autos ao Corregedor-
Geral do Ministério Público . 

§ 4Q - O Procurador-Geral de Justiça poderá avocar os autos 
da sindicância, se o Corregedor-Geral do Ministério Público. 
nos trinta dias subseqüentes à apresentação do relatório 
pela comissão, não proferir a decisão cabível . 

p 5Q - O membro do Ministério Público ou seu defensor será 
intimado, pessoalmente. da decisão proferida. 
Art. 247 -A comissão, a qualquer tempo e em expos1çao 

motivada, poderá representar ao Corregedor-Geral do 
Ministério Público pela conversão da sindicância em 
procedimento disciplinar administrativo, havendo indicias de 
infração mais grave. 
Art. 248 A Corregedoria-Geral do Ministério Público 

somente fornecerá certidões relativas à sindicância ao 
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membro do Ministério Público, ao seu 
Procurador-Geral de Justiça e aos órgãos 
Superior do Ministério Público. 

SEÇÃO III 
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defensor. ao 
da Administração 

DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO 
Art. 249 -O procedimento disciplinar administrativo será 

instaurado para a aplicação das penal idades previstas nesta 
lei, salvo a de advertência e para os fins do art. 228. 
Parágrafo único- o procedimento disciplinar administrativo 

poderá ser instaurado para instruir a ação de decretação da 
perda do cargo de membro do Ministério Público. 
Art. 250 -A Corregedoria-Geral do Ministério Público de 

oficio, por provocação dos órgãos da Administração Superior 
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, 
determinará a instauração do procedimento díscipl inar 
administrativo, observado o disposto no art. 240, incisos I, 
I I e V. 
Art. 251 -O membro do Ministério Público será notificado, 

pessoalmente, para defesa em dez dias acerca dos fatos 
imputados, contados do efetivo recebimento. 

§ 1Q- Aplica-se ao procedimento disciplinar administrativo 
o disposto nos arts. 242, 243, 244, 245, 246, "caput", e' 
1Q, ' 2Q e § 5Q, e 248. 
f 2Q O procedimento disciplinar administrativo será 

concluído no prazo máximo de sessenta dias, admitindo-se uma 
prorrogação. 
Art. 252- A comissão, concluído o procedimento 

administrativo, apresentará relatório 
encaminhando os autos ao Corregedor-Geral do 
Público, para os fins do art. 39, inciso IX. 

SEÇÃO IV 
DA REVISÃO E REABILITAÇÃO 

SUBSEÇÃO I 
DA REVISÃO 

disciplinar 
conclusivo. 
Ministério 

Art. 253 -A qualquer tempo poderá ser requerida a rev1sao 
do processo disciplinar administrativo, na forma do art. 24, 
inciso IX, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 
suscetíveis de provar a inocência do infrator ou de 
justificar a imposição de pena disciplinar mais benéfica. 

f lQ - A revisão será requerida pelo próprio interessado 
ou, se falecido ou interdito, por cônjuge, companheiro, 
ascendente, descendente ou irmão. 

1 2Q - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito 
o ato punitivo ou será, se for o caso, aplicada a pena 
disciplinar adequada, restabelecendo-se os direitos 
atingidos pela punição . 

SUBSEÇÃO 11 
DA REABILITAÇÃO 

Art. 254 -O membro do Ministério Público que houver sido 
pun1do disciplinarmente com advertência ou censura, poderá 
obter do Conselho Superior do Ministério Público o 
cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais, 
decorridos dois anos do trânsito em julgado da decisão 
condenatória, salvo se reincidente . 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 255 -O Ministério Público adequará sua tabela de 
vencimentos ao disposto nesta lei, visando à remuneração dos 
seus membros e servidores. 
Art. 256 -Ao membro ou servidor do Ministério 

vedado manter, sob sua chefia imediata. em cargo 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até 
grau civil. 

Público é 
ou função 
o segundo 

Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os 
fins deste artigo, a subordinção administrativa direta ao 
membro do Ministério Público. 
Art. 257 Para exercer as funções junto 

Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da 
os membros do Ministério Público do Estado serão 
pelo Procurador-Geral de Justiça. 

à Justiça 
República, 
designados 

f 1Q - Não ocorrendo designação exclusivamente para os 
serviços eleitorais, na forma do ''caput'' deste artigo, o 
Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público que 
oficie perante o juizo incumbido daqueles serviços. 

p 2Q Havendo impedimento ou recusa justificável, o 
Procurador-Geral de Justiça designará o substituto. 
Art. 258- No ambito do Ministério Público. para os fins do 

disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, 
ficam estabelecidos como limite de remuneração os valores 
percebidos em espécle. a qualquer titulo. pelo Procurador-
Geral de Justiça. 

Art. 259 -Fica autorizado o 
Procuradoria-Geral de Justiça 
instalações compatíveis às suas 
da Instituição. 

Poder Executivo a dotar a 
de sede própria, com 

necessidades e a relevância 

Art. 260 -A Associação Mineira do Ministério Público. 
fundada em lQ de agosto de 1953. é reconhecida como entidade 
de representação da classe. 
~ 1Q -O Ministério Público poderá firmar convênios com a 

associação de classe ou entidades congêneres e assemelhadas. 
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e 
culturais a seus membros e servidores. 
~ 2Q -A Associação dos Servidores do Ministério Público, 

fundada em 16 de março de 1993, é reconhecida como entidade 
de representação de classe dos servidores do Ministério 
Público, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto no 
parágrafo anterior. 
Art. 261 -O Ministério Público, sem prejuízo de outras 

dependências, instalará as Promotorias de Justiça em salas 
sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetônico 
dos Fóruns. 
Art. 262 No conjunto arquitetônico dos Fóruns e 

Tribunais. é obrigatória a inclusão de dependências 
exclusivas do Ministério Público, em condições condignas com 
a relevancia da Instituição, sendo assegurado à 
Procuradoria-Geral de Justiça vista prévia dos projetos de 
construção e reforma dos prédios. 

,L_ ______________________________________________________ _j 
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Parágrafo un1co A modificação de destinação das 
dependências, salas, gabinetes e locais de trabalho do 
Ministério Público, em qualquer edifício pertencente ao 
Estado, deve ser previamente autorizada pelo Procurador-
Geral de Justiça. 

Art. 263 O disposto nesta lei não se aplica aos 
integrantes dos órgãos colegiados do Ministério Público. no 
que se refere às condições de elegibilidade e número de 
componentes, até o término dos respectivos mandatos. 
Art. 264 -O art. 143, § 4Q, não se aplica aos membros do 

Ministério Público que estejam no exercício de cargo eletivo 
em período anterior à vigência desta lei. 

Art. 265 -O orçamento do Ministério Público consignará em 
rubrica própria a verba de representação para as despesas 
eventuais ou de cerimonial do Gabinete do Procurador-Geral 
de Justiça. 

Art. 266 -Para os efeitos do art. 50, inciso VIII, da Lei 
nQ 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e do art.· 120, inciso 
IX, ficam convertidos os qüinqüênios em anuênios e contado, 
para o mesmo efeito, o tempo de serviço ainda não computado 
do membro do Ministério Público, observado o disposto no 
art. 145, § lQ. 
Art. 267 -Fica instituída a Escola Superior do Ministério 

Público, com regulamentação das atividades elaborada pelo 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no prazo de 
um ano, aprovada pela Câmara de Procuradores de Justiça. 
Parágrafo único - Enquanto não for criada a Escola Superior 

do Ministério Público. as suas atribuições serão exercidas 
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 
Art. 268 -Os membros do Ministério Público junto à Justiça 

Militar e o Tribunal de Contas integram o quadro único do 
Ministério Público. 

Art. 269 -Em cada Procuradoria e Promotoria de Justiça 
servirá. pelo menos, um membro do Ministério Público. 

Art. 270 -As promoções na carreira do Ministério Público 
serão precedidas da adequação da lista de antiguidade aos 
critérios de desempate estabelecidos nesta lei. 

Art. 271 -Os responsáveis pelo controle interno e externo 
dos atos dos poderes do Estado e de entidade da 
administração direta, indireta e fundacional. tomando 
conhecimento de qualquer infração penal ou ilícito civil 
público, dela darão ciência ao Ministério Público, para os 
f1ns do art. 73 da Constituição Estadual. 
Art. 272 -Fica criada a medalha do mérito do Ministério 

Público, cuja concessão será regulamentada em ato do 
Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 273 -A Procuradoria-Geral de Justiça publicará a 

Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com 
a final idade de divulgar os trabalhos jurídicos de interesse 
da Instituição . 
Art. 274 

Ministério 
seus atos, 
Estado . 

Além de espaço próprio, assegura-se ao 
Público a isenção de pagamento pela publicação de 

inclusive administrativos, no órgão oficial do 
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contrário. 
excluindo 

os 
o 
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prazos 
dia do 

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o 
primerio dia útil subseqüente, se o vencimento cair em 
sábado, domingo, feriado, ou em dia no qual não haja 
expediente na Procuradoria-Geral de Justiça. 

Art. 276 -Em todo o Estado, serv1rao 50 (cinqüenta) 
Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e 
lotados na Procuradoria-Geral de Justiça, os quais exercerão 
as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado, 
podendo tal número ser excedido, se compensado com a 
quantidade de vagas existentes nas diversas entrâncias. 

Art. 277- O quadro de carreira do Ministério Público será 
integrado pelos cargos relacionados no Anexo desta lei. 

Art. 278 -Aos estagiários do Ministério Público. com 
1nvestidura no cargo até o ano anterior à vigência deSta 
lei, aplica-se o disposto no art. 101, 9 1Q, desde que 
preenchido o requisito do art. 96. 

Art. 279 -Aplica-se ao Procurador-Geral de Justiça o 
disposto na Lei nQ 10.228, de 12 de julho de 1990. 

Art. 280 -A Procuradoria-Geral de Justiça e os órgãos da 
Administração Superior da Instituição adaptarão seus atos 
normativos aos preceitos desta lei no prazo de noventa dias, 
contado de sua publicação. 

Art. 281 -As atividades do Programa Estadual de Proteção 
ao Consumidor ficam transferidas para o Ministério Público e 
serão regulamentadas por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 282 -Equipara-se a residência oficial o imóvel 
locado para este fim pelo Poder Público, em decorrência de 
lei municipal, para o membro do Ministério Público. 

Art. 283 -A instalação de foros ou tribunais distritais 
ou regionais e de novas comarcas importará na criação dos 
correspondentes cargos do Ministério Público e serviços 
auxiliares. 

Parágrafo único - A prop?sta de criação de cargos e 
serviços auxiliares sera encaminhada á Assembléia 
Legislativa no prazo máximo de sessenta dias. 

Art. 284 -A pensão por morte de membro do Ministério 
Público, anteriormente concedida, será adaptada aos 
preceitos desta lei, no que concerne ao reconhecimento de 
beneficiários, mediante requerimento do interessado. 

Art. 285 -Aplica-se o disposto nesta lei ao processo 
disciplinar administrativo em curso . 

Art. 286 -Fica mantido o dia 11 de setembro como o "Dia 
do Ministério Público" do Estado de Minas Gerais e 
comemorado o dia 14 de dezembro como o "Dia Nacional do 
Ministério Público'' . 

Art. 287 -Aplica-se ao Ministério Público do Estado, 
subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da 
União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas 
Gerais . 

Art. 288 -Fica 
crédito suplementar 

o Poder Executivo autorizado a abrir 
até o limite necessário para a execução 

~L-----------------------------------------------~------_J 
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desta lei complementar, observado o disposto no art. 43. § 
1Q, da Lei nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 289- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 290 -Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei nQ 8.222/82 e as Leis Complementares nQ 18, 
de 22 de dezembro de 1988, nQ 20, de 22 de julho de 1991, nQ 
22. de 08 de novembro de 1991 e nQ 25, de 13 de novembro de 
1992. 

QUADRO DE 
(a que se refere 

/93, de 199 .) 

ANEXO 
PESSOAL DO MINISTÉRIO 
o art. 277 da Lei 

CARGOS 
(I) 

PÚBLICO 
Complementar 

Procurador-Geral de Justiça ................ _._ 1 
Procurador-Geral de Justiça Adjunto ........... 1 
Corregedor-Geral do Ministério Público ........ 1 
Procurador de Justiça (incluídos os três acima) 80 
Promotor de Justiça de Entrância Especial ... 115 
Promotor de Justiça de Entrância Final ...... 180 
Promotor de Justiça de Entrância Intermediãria160 
Promotor de Justiça de Entrância Inicial .... 125 
Promotor de Justiça Substituto ............... 50 

( !I ) 
A) Entrância Especial 
Comarca de Belo Horizonte.... . ......... 115 
B) Entrância Final 
Comarca de Juiz de Fora...... . ............. 18 
Comarca de Contagem.......... . ..... 12 
Comarcas de Governador Valadares, Uberaba e 
Uberlândia ................................... 10 
Comarca de Montes Claros... . .............. 8 

ng 

Comarcas de Betim, Divinópol1s, Ipatinga, Poços de Caldas e 
Teófilo Otoni .................................. 6 

Comarca de Barbacena .......................... 5 
Comarcas de Araguari, Ituiutaba, Pouso Alegre, Sete Lagoas 

e Varginha. . ........................... 4 
Comarcas de Caratinga, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, 

Coronel Fabriciano, Itabira, Itajubá, Lavras, Manhuaçu . 
Muriaé, Passos. Patos de Minas, Ponte Nova. São João del-Rei 
e Ubá .......................................... 3 

Comarcas de Alfenas, Formiga, ItaUna, João Mon1evade, Nova 
Lima. Ouro Preto e São Sebastião do Paraíso .... 2 

Comarca de 01 iveira ........................... 1 
C) Entrância Intermediária 
Comarcas de Além Paraíba, Almenara, Araçuai, Araxá, 

Bocaiúva, Campo Belo, Carangola, Congonhas. Curvelo, 
Diamantina, Frutal, Guaxupé, Janaúba, Januária, Lagoa Santa, 
Leopoldina, Mantena, Nanuque, Paracatu, Pará de Minas, 
Patrocinio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Santa Luzia, Santos 
Dumont, São Francisco, São Lourenço, Timóteo, Três Corações, 
Unaí, Viçosa e Visconde do Rio Branco .......... 2 

Nas 96 (noventa e seis) outras Comarcas ....... 1 

É L--------------------------------------------------------" 
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O) Entrância Inicial 
Em cada uma das 125 Comarcas .................. 1 
Promotores Substitutos ....................... 50 
-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. 

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
NQ 67/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de 

Contas, comunicando o arquivamento por aquela Corte dos 
autos referentes à aposentadoria da Sra. Odorina Maria da 
Conceição, ocupante do cargo de Contínuo-Servente. nivel II, 
símbolo AL-2, categoria 502, desta Assembléia Legislativa. 

Do Sr. Lúcio Benquerer, Presidente da Associação Comercial 
de Minas, solicitando um exame cuidadoso do Projeto de Lei 
nQ 1.509/93, do Deputado Homero Duarte, e oferecendo alguns 
dados como contribuição ao estudo da matéria. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 1.509/93.) 

Do Sr. Álvaro Luiz Palhares Diniz, Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Diamantina, solicitando o empenho 
do Presidente da Casa no encaminhamento da matéria contida 
no Projeto de Lei nQ 1.509/93 e no seu Substitutivo nQ 1. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.509/93.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda, 

informando, em atenção a requerimento do Deputado Roberto 
Amaral, que a reprogramação orçamentária para o segundo 
semestre de 1993 está sendo proposta pelos Ministérios 
executores das despesas e será discutida e coordenada pela 
SEPLAN e votada pelo Congresso. 

Do Sr. AntOnio Britto, Min1stro da Previdência Social. 
informando, em atenção a requerimento do Deputado João 
Batista, que o assunto foi encaminhado à Superintendência 
Estadual do INSS para análise. 

Do Sr. Alexis Stepanenko, Ministro do Planejamento, 
informando, em atenção a requerimento-do Deputado Roberto 
Amaral, que a revisão do Orçamento da União será feita em 
conjunto com o Legislativo, respeitando-se as prioridades 
parlamentares. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.535/93 

Declara de utilidade pública a Associação Educacional 
Comunitária de Raul Soares ASSECRAS com sede no 
Município de Raul Soares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Educacional Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS - com 
sede no Municipio de Raul Soares. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Agostinho Patrus 
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de sua 

Justificação: A ASSECRAS é uma entidade civil de direito 
privado de natureza comunitária e sem fins lucrativos, que 
tem entre seus objetivos a criação, a instalação e a 
manutenção de instituições de ensino, pesquisa e formação 
profissional, atuando nos diferentes ramos do conhecimento 
técnico e científico. 
Para cumprir suas finalidades, a entidade 

serviços educacionais e assistenciais em 
estudantes, promovendo medidas que visam à 
ensino à realidade de seus assistidOs. 

cria e mantém 
benefício dos 
adequação do 

Nesse sentido. vem a ASSECRAS desenvolvendo sua ação 
educativa, reconhecidamente de grande interesse para o povo 
de Raul Soares, contribuindo para a elevação do nível 
cultural dessa comunidade e promovendo um trabalho de 
relevante interesse social. 
Tais são os motivos que nos levam a considerar a referida 

entidade merecedora do titulo declaratório de utilidade 
pública que propomos por este projeto de lei, a cuja 
aprovação contamos com o apoio de nossos pares. 
-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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.536/93 
Declara de utilidade pública a Associação Educacional 

Quintal Mágico, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Educacional Quintal Mágico, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

de sua 

Justificação: A Associação Educacional Quintal Mágico tem 
como objetivo a promoção do bem-estar, do desenvolvimento 
pessoal e da 1ntegração dos individuas portadores de 
deficiência. 

Desde a sua fundação, tem assistido as pessoas deficientes 
sob seus cuidados por meio de um trabalho abnegado e 
persistente, constituindo, assim, uma solução promissora 
para um problema que assume proporções graves no País: a 
educação e a inserção social das pessoas portadoras de 
deficiência. 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se 
reveste a entidade em tela. contamos com o apoio dos nobres 
pares à aprovação do presente projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.537/93 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 

Teixeirense, com sede no Município de Teixeiras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Teixeirense, com sede no Município de 
Teixeíras. 

Ar t . 2Q Esta lei entra em vigor na data 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

de sua 

Justificação: A Associação Beneficente Teixeirense é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, que se propõe promover 
o bem-estar social da comunidade. Nesse sentido. procura 
identificar. anal 1sar e solucionar os problemas da 
população. além de estimular a promoção de atividades 
socioculturais e recreativas. 

Entidades como a Associação 
empreendem um esforço concentrado 
assistem, razão por que julgamos 
declaração de utilidade pública. 

Beneficente Teixeirense 
em prol da comunidade que 
oportuno efetivar a sua 

-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.538/93 
Declara de utilidade pública a Seara Espírita Irmã Cheyla, 

com sede no Município de Rio Casca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Seara 

Espírita Irmã Cheyla, com sede no Município de Rio Casca. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub l i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Seara Espírita Irmã Cheyla, com sede no 

Município de Rio Casca, é entidade religiosa sem fins 
lucrativos e exerce atividades filantrópicas que vão ao 
encontro de importantes prioridades sociais, uma vez que 
procura. por meio de seu departamento de assistência, 
promover o bem-estar de crianças e de pessoas idosas ca-
rentes. 
Conduzindo-se por princ1p1os voltados 

próximo, a entidade apresenta. além do 
legais para ser declarada de utilidade 
que esperamos a anuência dos nobres 
proposição. 

para a ajuda ao 
mais, os requisitos 
pública, razão por 
pares à presente 

-Publicado. vai o 
exame preliminar, 

projeto às Comissões de Justiça, para 
e de Saúde e Ação Social, para 
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO OE LEI NQ 1.539/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Sumaré, com sede no Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores do Bairro Sumaré, com sede no Município de 
Ponte Nova. 
Art . 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 4 de agosto de 1993. 
Reinaldo Lima 

de sua 

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Sumaré, 
fundada em 5/5/92, na cidade de Ponte Nova, é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, composta de número ilimitado de 
soc1os. sem distinção de nacionalidade, culto ou raça. Tem 
por finalidade promover atividades sociais, culturais e 
desportivas. bem como assistir as pessoas carentes e zelar 
pela melhoria das condições de vida dos moradores do bairro. 

Cumpre salientar que a referida associação preenche todos 
os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública. 
-Publicado, vai o 

exame pre 1 i mina r. e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

Declara 
Avivamento 
Horizonte. 

PROJETO 
de ut i 1 idade 

Espiritual. 

DE LEI NQ 1.540/93 
pública a Igreja Evangélica do 
com sede no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Igreja 

Evangélica do Avivamento Espiritual, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: A Igreja Evangélica do Avivamento Espiritual 

é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. que tem 
finalidade religiosa, social e cultural . 
Entre as atividades que a entidade desempenha, destaca-se a 

assistência a creches. orfanatos e asilos, aos quais presta 
socorro e alimentação espiritual e fisica. A igreja, ainda, 
mantém o Centro de Libertação de Vidas, que trabalha na 
recuperação de toxicômanos e alcoólatras. 

Dessa forma, acreditamos na aprovação, pelos nossos 
ilustres pares, da proposição ora apresentada. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I. do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.541/93 
Declara de utilidade pública- a Associação Cultural. 

Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro- ACAF -. com 
sede no Município de Carmo do Rio Claro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de uti 1 idade pública a Associação 

Cultural, Artistica e Folclórica de Carmo do Rio Claro-
ACAF -. com sede no Município de Carmo do Rio Claro. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 4 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: Os direitos culturais são indispensáveis ao 

pleno exercic1o da cidadan1a. e, para assegurá-los, deve o 
Estado empenhar-se em apoiar e difundir as manifestações da 
cultura. 

A Associação Cultural, Artística e Folclórica de Carmo do 
Rio Claro - ACAF - é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
com o fim precípuo de defender e de preservar o patrimônio 
cultural. artístico e folclórico da região, além de 
estimular novas formas de expressão e de promover 
pesquisas, estudos e debates sobre as manifestações ar-
tísticas. 
A declaração ·oe utilidade pública da entidade, que 

apresenta os requisitos legais para tanto, beneficiará 
aquela região. concorrendo para garantir à comunidade o 
acesso às manifestações artísticas e culturais. 
-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 I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 
Declara de utilidade pública a 

Sacramento da Paróquia de Guapé, 
Guapé. 

1 . 542/93 
Irmandade 
com sede 

do Santíssimo 
no Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Irmandade 

do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no 
Município de Guapé. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 4 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Pa-

róquia de Guapé é uma associação de católicos cujo objetivo 
é a promoção do crescimento do culto ao Santíssimo 
Sacramento na comunidade . 

A entidade preenche os requisitos exigidos em lei para ser 
declarada de utilidade pública, conforme documentação 
juntada ao processo. 

'L--------------------------------------------------------1 
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- Publicado, vai o 
exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação. nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.543/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e 

Amigos da Grama. com sede no Município de Tocantins. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de 
Tocantins. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Roberto Luiz Soares 

de sua 

Justificação: A Associação de Moradores e Amigos da Grama é 
uma entidade que promove a união e a organização de mo-
radores na luta por seus direitos e pela melhoria das 
condições de vida, debatendo questões sociais, econômicas e 
políticas de interesse do bairro, da cidade e do País. 

A associação mantém convênios com outras entidades 
assistenciais, a fim de atender aos objetivos da comunidade 
e de defendê-los. 

Fundada em 1988, a entidade não tem fins lucrativos, e sua 
diretoria é formada por pessoas idôneas. que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Por reconhecer os inegáveis serviços prestados à comunidade 
pela associação em apreço. submetemos este projeto de lei à 
apreciação de nossos ilustres pares e contamos com seu apoio 
à aprovação da matéria. 
-Publicado, vai o projeto às 

exame preliminar, e de Direitos 
para deliberação, nos termos do 
inciso I, do Regimento Interno. 

Comissões de Justiça, para 
e Garantias Fundamentais, 
art. 195, c/c o art. 104, 

PROJETO DE LEI No 1.544/93 
Declara de utilidade pública ã Associação Feminina do 

Bairro Casa Branca, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Feminina do Bairro Casa Branca, 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 Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas 
Justificação: A Associação Feminina do Bairro Casa Branca é 

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 20/10/88, em 
Belo Horizonte, cujos diretores não percebem remuneração 
pelos cargos que ocupam . 

Tem a associação a final idade de 
mulher e da criança, promovendo a 
casa e o bem-estar dos menores . 

lutar pelos direitos da 
integração das donas de 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Dire1to e Garantias Fundamentais, 
para deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, 
inciso I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.545/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ijaci 

imóvel rural destinado à implantação de distrito industrial 
e de horta comunitária e à construção de casas populares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Ijaci uma gleba de terras de campo, no lugar 
denominado Lagoinha, naquele município, com área de 15,50ha 
(quinze vírgula cinqüenta hectares). confrontando com a 
estrada de rodagem de Pedreiras a Lavras e com terras de 
propriedade dos herdeiros de José Vieira. de José Rufino 
Vilas Boas e de Lourival Luiz Vilas Boas, e com 30.000 
(trinta mil) pés de eucalipto, matriculada sob o nQ 7.618 no 
Livro nQ 2-A 1. fls. 129, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Lavras. 
Parágrafo único -O terreno a que se refere o "caput" do 

artigo destina-se à implantação de distrito industrial e de 
horta comunitária e à construção de casas populares. 
Art. 2Q - O imóvel de que trata o artigo anterior reverterá 

ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a 
contar da data da publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no parágrafo único do art. 1Q. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data da sua 

pub 1 i cação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira 
Justificação: A doação do imóvel de que trata este projeto 

de lei permitirá ao Municipio de Ijaci. de pequeno porte, 
realizar, simultaneamente, dois relevantes programas de 
elevado alcance social, tais como a construção de casas 
populares destinadas a pessoas carentes e a implantação de 
uma horta comunitária para atendimento não só às escolas, 
mas também à população carente do município. Paralelamente, 
propiciará um impulso desenvolvimentista, com a implantação 
de um distrito industrial, a qual se fará de forma 
cooperativa com o Governo do Estado, por meio de convênio 
com a Companhia de Distritos Industriais, com instalação de 
indústrias, geração de impostos e empregos e melhoria 
sensível da qualidade de vida da população. 

Assim, em face do elevado alcance social da iniciativa 
proposta, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

NQ 4.580/93. do 
formulado apelo 
instalação de um 

REQUERIMENTOS 
Deputado Dilzon Melo, solicitando seja 

ao Presidente do BEMGE com vistas à 
posto de atendimento da instituição no 
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Bairro Bom Pastor, no Município de Varginha. (- À Comissão 
de Administração PUblica.) 

NQ 4.581/93. do Deputado Roberto Amaral. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à adoção 
de med1das junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ - para isenção do ICMS na correção monetária 
incorporada ao valor da operação de venda a prazo. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

NQ 4.582/93. do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a uma 
urgente revisão dos níveis de vencimentos dos professores 
P1, P2 e aposentados. (-À Comissão de Educação.) 

Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja encaminhado o 
processo de extinção das Lideranças do PDS e do PDC à 
Comissão de Justiça, para exame e parecer. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila (4), Arnaldo Canarinho, Maria Olívia e 
Roberto Amara 1. 

Oradores Inscritos 
-os Deputados Ibrantm Jacob, Gtlmar Machado e Raul Messias 

proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2g parte da reunião, com a 1g fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 36/93. que dá nova redação ao "caput" do 
art. 77 da Constituição do Estado. Pelo BRD: efetivos 
Deputados Bonifácio Mourão. Geraldo Rezende, Anderson 
Adauto, Eduardo Brás, Wanderley Ávila, Jorge Hannas, 
Sebastião Costa. Ajalmar Silva, Célio de Oliveira, José 
Leandro, Edward Abreu e José Braga; suplentes - Deputados 
Cóssimo Freitas, Maria Elvira, Mauri Torres. Arnaldo 
Canarinho, Francisco Ramalho, Clêuber Carneiro, Mílton 
Salles, Márcio Miranda. Ambrósio Pinto, Ronaldo 
Vasconcellos, Roberto Amaral e Ibrahim Jacob; pelo PT: 
efetivos - Deputados Adelmo Carneiro Leão e G1lmar Machado; 
suplentes - Deputada Maria José Haueisen e Deputado Antônio 
Carlos Pereira; pelo PDS: efetivo- Deputado José Bonifácio; 
suplente Deputado Roberto Luiz Soares. Designo. Ao 
Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 11.886, 
que estabelece normas para a comercialização de cola de 
sapateiro, éter sulfúrico, benzina, benzeno, clorofórmio e 
substâncias similares no Estado de Minas Gerais. Pelo BRD: 
efetivos - Deputada Maria Elvira e Deputados Homero Duarte, 
António Pinheiro e Jorge Hannas; suplentes Deputados 
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Mauri Torres, Ajalmar Silva. Wanderley Ávila e Sebastião 
Costa; pelo PT: efetivo- Deputado Gilmar Machado; suplente 
- Deputado Antônio Fuzatto. Designo. Ao Departamento de 
Comissões. 

Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Total à 
Proposição de Lei no 11.889, que dispõe sobre a utilização 
de eqüídeos para atividades policiais no Estado de Minas 
Gerais. Pelo BRD: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão, 
Márcio Miranda, Arnaldo Canarinho e Álvaro Antônio: 
suplentes - Deputados Geraldo Santanna, Homero Duarte. 
Francisco Ramalho e Ambrósio Pinto; pelo PT: efetivo 
Deputado Marcos Helênio; suplente Deputada Maria José 
Haueisen. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 11.887, 
que torna obrigatória a construção de escadas para peixes de 
piracema em barragens edificadas em cursos de água de 
domínio do Estado de Minas Gerais. Pelo BRD: efetivos 
Deputados Mauri Torres, José Leandro, Maria Olívia e Célio 
de Oliveira: suplentes- Deputados Cóssimo Freitas, Ronaldo 
Vasconcellos, Simão Pedro Toledo e Álvaro Antônio; pelo PT: 
efetivo - Deputado Ivo José: suplente Deputado Marcos 
Helênio. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 32 (ex-Projeto de Lei Complementar nQ 25/93, 
do Governador do Estado), que dispõe sobre a transferência 
de militar para a reserva não remunerada e dá outras 
providências. Pelo BRD: efetivos Deputados Tarcísio 
Henriques, Ajalmar Silva, Clêuber Carneiro e Célio de Oli-
veira; suplentes - Deputados Cóssimo Freitas. Homero Duarte, 
Sebastião Costa e Ambrósio Pinto; pelo PT: efetivo 
Deputado Antônio Fuzatto; suplente - Deputada Maria José 
Haueisen. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Wanderley Ávila (4) -falecimento da Sra. Niquelina Ferreira 
Barbosa e do Sr. Antônio Elísio da Silva Neto, em Pirapora; 
da Sra. Emília Batista Rocha, nesta Capital, e do Sr. Hélio 
Rodrigues Paraguai. em Várzea da Palma; Arnaldo Canarinho-
falecimento da Sra. Alda Costa Camargos, em Contagem; Maria 
Olívia- falecimento do Sr. José Braga Couto. nesta Capital; 
e Roberto Amaral - falecimento do Sr. Alfeu Gonçalves de 
Quadros Neto. em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.282/93, do 
Deputado Tarcisio Henriques. o qual visa a criar linha de 
transporte coletivo rodoviário entre Cataguases e Caratinga. 
O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o parecer. 
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- Os Deputados Tarcisto Henriques e José Bonifácio proferem 
discursos. encaminhando a votação do parecer, os quais serão 
publicados em outra edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que 

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. À Comissão de Administração Pública. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 1.283/93. do Deputado Tarcisio 
Henriques, que visa a criar linha de transporte colet1vo 
rodoviário entre Cataguases e Barbacena. O parecer conclui 
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. À Comissão de Admi-
nistração Pública. 

Requerimento 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio, 

solicitando o encaminhamento do processo de extinção das 
Lideranças do PDS e do PDC à douta Comissão de Justiça desta 
Casa para exame e parecer, tendo em vista tratar-se de órgão 
especifico para dirimir dúvidas sobre o fato. A Presidência 
defere o requerimento. Considerando que a conclusão da 
Procuradoria-Geral da Casa já foi externada e atenta à 
dimensão política da matéria e à competência regimental da 
Comissão de Justiça, a Presidência encaminha o processo à 
referida comissão. À Comissão de Justiça. 

2i Fase 
O Sr. Prestdente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Prestdente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 909/92, do Deputado Amilcar Padovani, que objetiva 
reduzir à metade o valor dos emolumentos relativos a 
registro de ato constitutivo de associação civil sem fins 
lucrativos. A Comissão de Justiça opina pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e Ação 
Social opina pela aprovação do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. 
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. À 
Com1ssão de Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.) . 
Levanta-se a reunião. 

§L-------------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 51 AUDI~NCIA PÚBLICA REGIONAL, EM UBERLÃNDIA, DAS 
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às onze horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e noventa e três, reúriem-se no auditório do Ubershopping em 
Uberlândia. os Deputados José Ferraz, Romeu Queiroz, 
Tarcísio Henriques, Geraldo Rezende e Gilmar Machado. O 
Presidente. Deputado José Ferraz, declara aberta a reunião 
destinada à 5ª Audiência Pública Regional da Assembléia 
Legislativa e convida para tomarem assento à mesa os Srs. 
Dr. Paulo Ferolla da Silva e Vereador Aristides de Freitas, 
respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal 
de Uberlândia. O Presidente registra a presença dos 
Deputados Elmiro Nascimento. José Militão e Roberto 
Carva 1 ho, respectivamente, 1Q-Vice-Pres i dente, 2Q-Vice-
Presidente e 2Q-Secretário da Mesa da Assembléia 
Legislativa; Bonifácio Mourão, Ajalmar Silva, Bernardo 
Rubinger, João Batista, Antônio Fuzatto, Adelmo Carneiro 
Leão, Elisa Alves, Roberto Amaral e Anderson Adauto, 
representando as comissões permanentes da Assembléia 
Legislativa. Prosseguindo, o Presidente tece considerações 
sobre a instituição e os objetivos das audiências públicas. 
Após seu pronunciamento, o Presidente informa que o Deputado 
Tarcísio Henriques será o Coordenador dos trabalhos e passa 
a palavra a esse parlamentar. O Coordenador 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 Paulo Ferolla da Silva, r~
presentante da Prefeitura Municipal de Uberlândia; Vereador 
Aristides de Freitas, Presidente e representante da Câmara 
Muni c i pa 1 de Uber 1 ând i a; Deputado Gera 1 do Rezende, 
representante da região: Deputado Gilmar Machado, 
representante da região; Reitor Nestor Barbosa de Andrade, 
representante da Universidade Federal de Uberlândia; 
Prefeito André Moreno Guerrero, representante da Prefeitura 
Municipal de Romaria: Vereador Onofre de Oliveira e Aniceto 
Ferreira dos Santos, representantes da Câmara Municipal de 
Uberlândia; Vereador Júlio Gaspar Jerônimo, Presidente e 
representante da Câmara Municipal de Sacramento; Deputado 
Ajalmar Silva, representante da Comissão de Agropecuária e 
Política Rural da Assembléia Legislativa; Tânia Regina 
Teixeira Costa. representante da Prefeitura Municipal de 
Nova Ponte; Vice-Prefeito Carlos Mello, representante da 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba; Dr. João Batista Camargo 
Filho, representante da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Minas Gerais - OAB-MG - 13ª Seção de Uberlândia; Vereador 
Elias José Ferreira, Presidente e representante da Câmara 
Municipal de Coromandel; Deputado Roberto Amaral, 
representante da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia Legislativa; Dr. Paulo Batista 
Braga, Julz da 2a Vara Cr1minal e representante do Poder 
Judiciário de Uberl~ndia: Deputado Bonifácio Mourão, 
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representante da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa; Prefeita Maria Helena Alves 
Oliveira. representante da Prefeitura Municipal de 
Tupaciguara e da Associação dos Municípios da Microrregião 
do Vale do Paranaiba; Prefeito José Mauro Stabile, 
representante da Prefeitura Municipal de Ind1anópolis; Pre-
feito Orvando Ferreira da Cunha, representante da Prefeitura 
Municipal de Perdizes; Paulo Sérgio Ferreira, representante 
da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia; Or. 
Márcio Alexandre da Silva Pinto, representante do Movimento 
Pró-Moralização do Poder Público - MPM de Uberlândia; 
Deputado João Batista. representante da Comissão de Direitos 
e Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa e. nesta 
oportunidade, representante também da Associação Comunitária 
Margarida Rosa de Azevedo de Uberaba, do Sindicato das 
Serviçais nas Escolas Públicas de Uberaba, da Associação dos 
Estudantes de Araxá e da Prefeitura Municipal de Veríssimo; 
Eustáquio de Lima, representante do PT de Araxá; Elias Pedro 
Vieira, representante da Associação dos Farmacêuticos de 
Araxá e região; Arnaldo Zaga, representante do Sindicato dos 
Eletricitários do Triângulo em Uberlândia; Vereador António 
Gomes Pinheiro, representante da Câmara Municipal de Frutal; 
Lecioni Pereira Pinto, representante do Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais em Uberlândia; 
Deputada Elisa Alves, representante da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia 
Legislativa; Rogério Basso, representante da Federação das 
Associações de Moradores de Frutal; Vereador Marcos Remis 
dos Santos. representante da Câmara Municipal de Patrocínio; 
Vicente Gonçalves Chaves, representante da Federação das 
Associações de Deficientes de Minas Gerais; Vereador Hélio 
Ferraz Oliveira, representante da Câmara Municipal de 
Uberlândia; Deputado Adelmo Carneiro Leão. representante da 
Comissão de Saúde e Ação Social da Assembléia Legislativa; 
Zilma T. Brugiato Faria, representante da Prefeitura 
Municipal de Uberaba; Vereador Lauro Guimarães, repre-
sentante da Câmara Municipal de Uberaba; Jerónima Augusta de 
Paula Menezes, representante do Sindicato Único dos 
Trabalhadores no Ensino de Minas Gerais Sub-Sede 
Uberlândia; José Maria Silvério, representante da Escola 
Estadual Messias Pedreiro de Uberlândia; Vereador Geraldo 
Jabbur. representante da Câmara Municipal de Uberlândia; Dom 
José Alberto Moura, representante das Obras Sociais da 
Diocese de Uberlândia; Nadir dos Reis Figueira da Silva, 
representante da Casa da Criança 3g Etapa Dom Elder Câmara 
de Uberlândia; José Maria Teodoro, representante dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra de Iturama; Ângela Maria Luiz 
Graciano, representante do PT de Monte carmelo; Maria 
Beatriz Barbosa Lemos, representante da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Messias Pedreiro de Uberlândia; 
Tarcísio Pinto, representante da Associação de Teatro de 
Uberlândia; Vereador Ismael Naves. representante da Câmara 
Municipal de Araguari; Reginaldo Machado Ferreira. 
representante da Cooperativa Agrícola do Triângulo Ltda. de 



. 
~ ; 
o E 
• . e 
~ 
~ 

• ~ 
• " c 

149 

Monte Alegre de Minas: Vereador Luiz Carlos de Sousa. 
representante da Câmara Municipal de Uberlândia; Carlos 
Alberto Resende. representante da Associação dos Moradores 
do Jardim Triângulo de Uberaba; João Augusto de Freitas, 
representante da Central Única dos Trabalhadores de 
Uberlândia; Rogério Rodrigues da Silva, representante da 
Associação dos Vereadores do Alto Paranaíba de Coromandel; 
Matilde Silva Rosalina Ovídio, representante das Obras So-
ciais do Grupo de Amigos do Tocantins de Uberlândia: 
Deputado Roberto Carvalho, representante da Mesa da 
Assembléia Legislativa; Almir Silva, representante da 
Associação de Moradores do Bairro Jardim Califórnia de 
Uberlândia; Oneide Petronilha Dias, representante do Grêmio 
Recreativo e Escola de Samba Dragão Imperial de Uberlândia: 
Or. Jesus F. Garcia, representante da Frente Popular Ampla 
para Moralização de Uberlândia; Vereador Batista Pereira, 
representante da Câmara Municipal de Uberlândia; Tereza M. 
Camargos. representante das Pensionistas do IPSEMG de 
Uberlândia; e Nélson Armando de Paula Bonilha, representante 
do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Uberlândia. O 
Coordenador registra. também. o recebimento de propostas 
escritas apresentadas sem justificação oral pelos seguintes 
representantes de entidades: Orlando Pinto Guimarães, 
representante do Clube de Diretores Lojistas de Uberlândia; 
Dr. Eliseu Marques de Oliveira, representante da 13a 
Subseçao da OAB-MG; Drs. Luiz Henrique Acquaro Borsari e 
Marco Aurélio Nogueira, Promotores de Justiça e 
representantes do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais em Uberlândia; Dr. Juarez França, representante do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araxá; Ademir Augusto 
Fernandes. representante do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Araxâ; Maria Irene Martins, representante do Sindicato Único 
dos Trabalhadores no Ensino do Estado de Minas Gerais em 
Araxá; Idari Alves da Silva, representante da Associação dos 
Paraplégicos de Uberlândia; Ora. Marilda Terezinha Ribeiro 
Fonseca. representante da Animação Pastoral e Social no Meio 
Rural de Uberlândia; Divino Carrijo, representante do PT de 
Uberlândia; João Sérgio de Medeiros, representante do 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Ituiutaba; Efigênia 
Dilma de Oliveira Santos. representante da Associação de 
Moradores do Conjunto Alvorada de Uberlândia; Reginaldo 
Machado Ferreira, representante da Cooperativa Agrícola do 
Triângulo em Monte Alegre de Minas; Paulo Antônio de Souza 
Ribeiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Uberlândia; Dr. José Fernandes Rissi. representante da 
Associação dos Moradores do Bairro Custódio Pereira de 
Uberlândia; Teresinha Aparecida Alexandrino, representante 
da Associação dos Montadores dos Olhos D'Âgua de Uberaba; 
Elias Peixoto de Oliveira. representante do Conselho Popular 
do Bairro Tibery de Uberlândia; Maria Olimp1a Mendes. re-
presentante da Associação de Moradores do Bairro Mansour de 
Uberlândia; Marlene Freitas Santos, representante da 
Associação dos Moradores da Cidade Industrial e do Centro de 
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Apoio ao Menor de Uberlândia; José Manoel de Oliveira, 
representante da Associação de Moradores do Bairro Jard1m 
Canaã de Uberlândia; Henrique Rodrigues, representante da 
Associação de Moradores do Bairro Jardim Ipanema de 
Uberlândia; Divino Moreira L1ma, representante da Associação 
Comunitária do Jardim das Palmeiras de Uberlândia; Edivaldo 
Oliveira da Silva, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Iturama; Cacildo Dionísio Aguiar, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal de Uberlãndia; Sérgio Salvador, 
representante do PT de Uberaba; Prof_ Waldir Pereira de 
Araújo, representante da Coordenação Sindical dos Funcio-
nários Públicos Estaduais dos Setores da Educação, da 
Fazenda e Setas do Município de Uberlândia e Região; Alcides 
Melo da Silva, representante da Associação dos Nordestinos 
de Uberlândia; Rouverson Pereira da Silva, representante da 
Associação dos Pós-Graduandos da Universidade Federal de 
Uberlândia - Coordenação Regional Sudeste; Lázaro Olavo da 
Silva, representante da Associação dos Cegos de Uberlândia; 
Quintino Campos da Rocha, representante da Escolinha de 
Futebol Diogo Alves Gouveia de Uberlândia; Sara de Castilhos 
Araújo, representante da Fundação Evangélica Sara Araújo de 
Uberlândia; Raimundo de Calais Ribeiro, representante da 
Associação de Moradores do Bairro São Jorge de Uberlândia: 
Gilberto de Andrade Freitas. representante da Associação dos 
Moradores e Mutuãrios do Bairro Lagoa Azul de Ituiutaba; 
Flávio Sassioto, representante do Grupo de Estudos Teatrais 
de Uberlândia; Selma Alves de Souza, representante do 
Diretório Municipal do PT de Indianópolis; José Vicente 
Gomes, representante do Sindicato dos Eletricitários do 
Triângulo - Delegacia de Sacramento; Erly Arcanjo Rosa, 
representante do Sindicato dos Empregados na Indústria de 
Calçados de Uberlândia; Professor Warwick Estevam Kerr, 
representante da Universidade Federal de Uberlândia; Maria 
da Guia de Oliveira, representante da Associação de 
Moradores do Bairro Aclimação e do Colegiado da Escola 
Estadual Presidente Juscelino Kubitschek de Uberlândia; Ira-
cema Silvano, representante da Associação de Moradores do 
Bairro Tocantins de Uberlândia; Cinara Cristina Alves Magno, 
representante da Associação dos Revendedores de Gás 
Liquefeito de Petróleo de Uberlândia e Região; José Diniz de 
01 iveira, representante do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Monte Carmelo; Ademir Augusto Fernandes, 
representante do Sind1cato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrica de Araxá; 
Carlos Alberta Cerchi, representante do Movimento Ecológico 
O Ria Grande de Sacramento; Rosa Maria Monteiro, 
representante da Associação dos Amigos e Moradores do Bairro 
Santa Maria de Uberaba; Evalda Americano de Resende 
Oliveira, representante da Associação de Moradores dos 
Bairros Lagoinha e Leão XIII de Uberlândia; Luiz António 
Rosa, representante da Associação de Moradores do Bairro 
Presidente Roosevelt de Uberlândia; Raquel Beatriz Junqueira 
Guimarães, representante da Direção Estadual do PT: Reinaldo 
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Rosa de Souza, representante do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e Mobiliário de Uberlândia; 
João Batista dos Santos, representante do Movimento dos Sem-
Teto de Uberaba; Vanderlei Silvano Fonseca, representante do 
Diretório Municipal do PT de Frutal; Francisco Lucas de 
Souza, representante da Federação das Congregações Marianas 
da Diocese de Uberlândia; Rubens Jorge, representante da 
Fundação Educacional de Ituiutaba: Vereador Joaquim Farias 
de Godoy, representante da C~mara Municipal de Araguari; 
Vereador Heli Andrade, representante da Câmara Municipal de 
Uberaba: Marcos da Silva Cunha, representante do Diretório 
Central de Estudantes do Instituto Superior de Ensino e 
Pesquisa de Ituiutaba; Vereador Minervino Cesarino, 
representante da Câmara Municipal de Uberaba; Antônio 
Pereira da Silva, representante do Sindicato dos Empregados 
em Empresas de Segurança e Vigilância de Uberlândia; Elismar 
Damiana de Oliveira, representante do Círculo de Trabalha-
dores Cristãos de Uberlândia; Cícero Lino da Silva, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa 
Vitória; Adirce Maria dos Santos. representante do Palmeiras 
Clube de Ituiutaba; Simar José Rodrigues. representante do 
Sindicato Rural de Estrela do Sul; Dr. José Pereira Pires. 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte 
Carmelo; Vereador Fábio Araújo Filho, representante da 
Câmara Municipal de Uberlândia; Profa Célia Borges, 
representante do Centro Espírita Obreiros de Jesus de 
Uberlândia; Maria Alcina Nunes Lima, representante das 
Pensionistas do IPSEMG de Uberlândia; Sandra Maria Rocha 
Marques. representante da Associação de Moradores do 
Residencial Gramado de Uberlândia; Maria das Graças Lima, 
representante do Clube de Mães Gotas de Luz de Ituiutaba: e 
Liliane Parreira T. Gontijo, representante da Secretaria 
Municipal de Saúde de Uberlândia. Após a apresentação das 
propostas, o Coordenador, Deputado Tarcísio Henriques, 
informa aos presentes que as propostas de relevante 
interesse público serão discutidas na Assembléia 
Legislativa. em reunlão da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária juntamente com as comissões a cuja 
competência estiverem afetas, com a participação do 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, 
que será convocado especificamente para esse fim, facultada 
a ·convocação de outras autoridades cuja presença se entender 
necessária. Serão, também, encaminhadas ao Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, de que trata o art. 231 
da Constituição do Estado, e à Comissão de Compatibilização 
e Acompanhamento Orçamentário, a que se refere a Lei nQ 
10.572, de 30/12/91. Assume a direção dos trabalhos o Presi-
dente, Deputado José Ferraz, que faz pronunciamento a 
respeito das audiências públicas, tece esclarecimentos e 
encerra os trabalhos . 

Sala das Audiências Públicas, 23 de junho de 1993. 
José Ferraz, Presidente Romeu Queiroz Tarcísio 

Henriques- Geraldo Rezende Gilmar Machado Elmiro 
Nascimento- José Militão -Roberto Carvalho- Bonifácio 
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Mourão- Ajalmar Silva-
António Fuzatto - Adelmo 
Roberto Amaral - Anderson 

Bernardo Rubinger 
Carneiro Leão 

Adauto. 

- João Batista -
Elisa Alves 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 108/92 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a propos1çao em 
apreço dispõe sobre os programas de construção e reforma de 
unidades habitacionais populares em zona rural e dá outras 
providências. 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. 

Em seguida. a Comissão de Agropecuária e Politica Rural 
opinou pela aprovação do projeto. com as Emendas nQs 1 e 2, 
de sua iniciativa. 

Agora, vem o projeto a esta comissão, a fim de ser 
examinado no 1Q turno. 

Fundamentação 
A proposição em análise, aperfeiçoada com as referidas 

emendas, não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentârio à sua aprovação. Ela estabelece normas para os 
mencionados programas habitacionais, não consignando 
despesas na lei do Orçamento anual. 

A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo 
prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 1.108/92, no 1Q turno. com as Emendas nos 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Agropecuária e Política 
Rural. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente João Marques. Relator 

Baldonedo Napoleão - Raul Messias. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 1.413/93 
Comissão de AgroPecuária e Política Rural 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de 

lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -. com 
sede no Município de Peçanha. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicídade e 
legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1. que retifica a 
denominação da entidade. 

Nos termos do art. 195. c/c o art. 104, I, do Regimento 
Interno, compete-nos examinar o projeto, no 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
§L_ ______________________________________________________ __ 
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Há mais de dois anos, a Associação Comunitária Rural Lagoa 
de Peixe vem prestando serviços da maior relevância, visando 
o bem-estar de seus associados e o desenvolvimento da 
agricultura na sua área de atuação. 

A proposição afigura-se-nos, portanto, oportuna. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 1.413/93, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.342/93 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Perooas, com 
sede no Município de Jacu i. 

A propos1çao foi aprovada 
apresentada. Agora. nos termos 
comissão emitir parecer sobre 
deliberação conclusiva. 

no 1Q turno. na forma 
regimentais, cabe a esta 
ela para o 2Q turno de 

Fundamentação 
Tendo em vista que a associação em tela é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos. políticos nem religiosos e que há 
mais de dois anos vem prestando serviços objetivando o 
fomento das atividades agropecuárias, de grande relevancia 
para o bem-estar social de seus associados, reafirmamos ser 
oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.342/93, no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.356/93 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei 
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão, com 
sede no Município de Jacu i. 

Aprovada a matéria no 1Q turno, na forma apresentada, cabe . 
agora, a esta comissão emitir parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Reiterando nosso parecer exarado na primeira fase de 

discussão, entendemos ser oportuna a declaração da utilidade 
pública da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
F razão. 

A entidade em questão tem desenvolvido atividades que 
contribuem para o fomento e a racionalização das explorações 
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agropecuárias e para a 
campo. 

promoção do bem-estar social no 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1.356/93, no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões. 5 de agosto de 1993. 
Arnaldo Canarinho, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.357/93 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Cóssimo Freitas. 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Dentro. com sede no 
Município de Jacu i. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma original. 
Agora, vem a matéria a esta comissão a fim de que sobre ela 
seja emitido parecer para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos. políticos nem religiosos; há mais de dois anos, 
vem prestando relevantes serviços visando à promoção de 
melhores condições de vida para seus associados e ao fomento 
e à racionalização das atividades agropecuárias. 

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

Lei nQ 1.357/93, no 2Q turno. na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 

Jorge Eduardo, Relator. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 358/93 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Cóssímo Freitas, o Projeto de Lei 

nQ 1.358/93 objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos. com 
sede no Município de Jacuí. 

Aprovada no 1Q turno, na forma apresentada. a proposição 
vem agora a esta comissão, a fi"m de receber parecer para o 
2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Ratificando nosso entendimento sobre a matéria. reafirmamos 

a necessidade de se declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos . 

De fato, a entidade vem prestando relevantes serviços à 
comunidade, visando ao fomento das atividades agropecuárias 
e à melhoria das condições de vida de seus associados . 

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

Lei nQ 1.358/93, no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões. 5 de agosto de 1993 . 

Arnaldo Canarinho, Relator. 

~L_ ____________________________________________________________ ___ 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Mensagens nQs 371, 372 e 373/93 (vetos ás 
Proposições de Lei nQs 11.944, 11.948 e 11.949, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios diversos 
e telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
do nQ 1.546 ao 1.550/93- Requerimentos do nQ 4.583 ao 
4.585/93 - Requerimento do Deputado Amilcar Padovani 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Amilcar Padovani 
(2). Maria 01 ivia (2), José Militâo e Mãrcio Miranda 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob e 
Ivo José- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): li Fase: Palavras do Sr. 
Presidente Designação de comissões: Comissão de 
Representação para visitar a Santa Casa de Belo Horizonte -
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação 
de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.319/93; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado Amilcar 
Padovani; rejeição -Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.368/93; 
aprovação- Requerimento: Requerimento do Deputado Amílcar 
Padovani; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- Elmo Braz - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Álvaro AntOnio - Ambrósio Pinto- António Carlos Pereira -
AntOnio Fuzatto - António Pinheiro- Arnaldo Canarinho 
Baldonedo Napoleão - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward 
Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely 
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João 
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José 
Laviola - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Barbosa - Paulo 
Pettersen - Péricles Ferreira Raul Messias Roberto 
Amaral - Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- 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 . 

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

Correspondência 
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, nas funções 

de lQ-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 371/93• 

Belo Horizonte. 30 de julho de 1993. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII. combinado com o artigo 70, li, da Constituição do 
Estado. opus veto total à Proposição de Lei nQ 11.944, 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. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Valho-me do ensejo para renovar a vossa Excelência as 
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao considerar a Proposição de Lei nQ 11.944, 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, razões de 
conveniência administrativa levam-me a negar-lhe sanção. 

Não obstante o nobre objetivo da iniciativa parlamentar de 
propor os prazos mínimos de 20 (vinte) dias, para inscrição 
em concurso público, e 45 (quarenta e cinco). entre o 
encerramento das inscrições e as respectivas provas, 
beneficiando os prováveis candidatos e o próprio Instituto 
organizador, não é recomendável acolher esta providência 
isolada na fase de estudos que precede a reformulação das 
normas estatutárias, uma vez que a matéria deverá ser 
examinada por Comissão encarregada do preparo do anteprojeto 
do novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
de Minas Gerais, que a disciplinará convenientemente . 

Pelos motivos expostos, oponho veto total à Proposição de 
Lei nQ 11.944, devolvendo-a ao exame da Assembléia 
Legislativa. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. aos 29 de julho de 

1993 . 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
(• - Publ 1cado de acordo com o texto original.) 

"MENSAGEM NQ 372/93• 
Belo Horizonte, 4 de agosto de 1993 . 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 11.948. 
que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 
Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo. as razões de veto. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as 
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
Ao considerar a Proposição de Lei nQ 11.948, que reorganiza 

o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais-
IPEM-MG- e dá outras providências, sou conduzido a opor-lhe 
veto parcial. por motivo de ordem constitucional e de 
interesse público, incidente sobre o artigo 14. 

Com efeito. ao Projeto de Lei de minha iniciativa foi 
apresentada emenda que se converteu no artigo 14 da 
Proposição de Lei em exame. cujo conteúdo contraria norma já 
inscrita na Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, que, ao 
instituir o regime jurídico único dos servidores da 
administração direta, das autarquias e das fundações 
públicas, submeteu-os, ao mesmo tempo, às mesmas regras 
relativas à aposentadoria e pensão aplicáveis a todo 
universo dos servidores públicos civis da Administração 
Pública Estadual, não se justificando, portanto. tratamento 
diferenciado para os servidores da autarquia Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais. 

São esses os motivos pelos quais excluo da sanção o artigo 
14 da Proposição de Lei nQ 11.948, que devolvo à Assembléia 
Legislativa do Estado, para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. aos 3 de agosto de 

1993. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

"MENSAGEM NQ 373/93* 
Belo Horizonte, 4 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 11.949, 
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 - UTRAMIG - e dá outras 
providências . 
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 

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

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

Razões do Veto 
Ao considerar a Proposição de Lei nQ 11.949, que fixa os 

niveis de vencimentos de cargos técnicos e administrativos 
do Quadro Pessoal da Fundação de Educação para o Trabalho de 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Minas Gerais - UTRAMIG - e dá outras providências, vejo-me 
no dever de opor-lhe veto parcial, por motivo de ordem 
constitucional. 

Assim é que no curso da tramitação legislativa do Projeto 
de Lei nQ 1.472/93, de minha iniciativa. foram apresentadas 
emendas que se converterem nos artigos 3Q e seu parágrafo 
único e 4Q da Proposição de Lei em tela. aos quais deixo de 
dar a minha adesão. 

Ao artigo 3Q e seu parágrafo único, que propõe a 
incorporação das gratificações de caráter geral atualmente 
existentes. em primeiro lugar, porque embora seja princípio 
preconizado na Lei nQ 11.115, de 16 de junho de 1993 (art. 
1Q, III), a matéria exige estudos de avaliação 
pormenorizados de cada situação para o seu adequado ordena-
mento jurídico, não se aconselhando a adoção da medida tal 
como proposta, tanto mais que. na real idade, a dispositivo 
tornar-se-ia inaplicável pela inexistência de gratificação 
de "caráter geral" para os servidores da administração 
direta e indireta, no âmbito do Poder Executivo. Existem. 
isto sim, aquelas especificas ou inerentes ao exercicio das 
atribuições de determinados cargos de diferentes Quadros de 
Pessoal, concedidas nas condições e formas próprias fixadas 
em lei; em segundo lugar, porque o cumprimento do conjunto 
de princípios programáticos inscritos na já citada Lei nQ 
11.115 serã objeto de proposta a ser encaminhada 
oportunamente ao exame da Assembléia Legislativa. 

No que se refere ao artigo 4Q, que determina a equiparação 
dos vencimentos do Defensor Público aos do Procurador do 
Estado e da Fazenda, a medida, de origem parlamentar, se 
revela inconstitucional, por acarretar aumento de despesa. 
"ex-vi" do disposto no artigo 68, inciso I, da Constituição 
do Estado. 

Esses são os motivos pelos quais excluo da sanção o artigo 
3Q e seu parãgrafo único e o artigo 4Q da Proposição de Lei 
nQ 11.949, que devolvo ao reexame da Assembléia Legislativa 
do Estado. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de agosto de 
1993. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial . 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Aracely de Paula, Deputado Federal. comunicando a 

perplexidade de Araxá e demais municípios da região em face 
do fechamento de agências do CREDIREAL e da demissão de 
inúmeros funcionários da instituição e encarecendo o empenho 
desta Casa com vistas ao reexame e solução, pelas 
autoridades competentes, de tão relevante questão. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Hélio de Carvalho Matos, Secretário de Fiscalização 
e Outorga do Ministério das Comunicações, que, reportando-se 
a requerimento do Deputado Reinaldo Lima, presta informações 
sobre a programação difundida pelas emissoras executantes 
dos serviços de radiodifusão . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Do Sr. Luiz Antônio Palma e Silva, Chefe do Gabinete do 
Ministro dos Transportes, prestando informações, em atenção 
a requerimento do Deputado Marcos Helênio, sobre medidas 
adotadas pela Rede Ferroviária Federal, relativamente ao 
transporte de passageiros. 

Do Sr. Eduardo Graeff, Assessor Parlamentar do Ministério 
da Fazenda, informando, com referência a requerimento do 
Deputado Roberto Amaral (suspensão da execução judicial dos 
débitos dos produtores rurais do Polígono das Secas), que o 
assunto foi encaminhado ao Banco do Brasil, para exame e 
manifestação. 

Da Sra. Cláudia Márcia Freire Lage, Coordenadora Regional 
da 13g CR/IBPC-MG, do Ministério da Cultura, agradecendo o 
convite para participar de audiência pUblica e manifestando 
interesse por convocações para eventos futuros. 

Do Sr. A1rson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF, infor-
mando, em atenção a requerimento do Deputado Roberto Amaral 
(extensão aos proprietários rurais particulares dos 
municípios do Polígono das Secas do sistema de perfuração de 
poços tubulares sob responsabilidade da CODEVASF e do 
DNOCS), que procedimentos aprovados pela companhia, 
consubstanciados em documentos cuja cópia anexa, atendem ao 
pleito. 

Do Sr. Carlos Alberto Pereira, Chefe do Departamento 
Regional Sudeste 2 do IBGE, encaminhando oficios que 
informam sobre os pretensos Municípios de Ferruginha e 
Cuparaque. (- A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Mário Assad, Secretário da Justiça, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado José Maria Pinto, que 
foram autorizadas, em julho, 20 internações no sistema 
penitenciário de Governador Valadares. 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura (2) 
informando, relativamente a requerimentos: do Deputado 
Roberto Amaral (criação de uma câmara setorial de algodão), 
que tal medida já vem sendo implementada no âmbito daquela 
Pasta; e da Deputada Maria Elvira (construção de parque de 
exposições no Município de Crucilândia), que não há recursos 
disponíveis para atendimento do pleito. 

Do Sr. Evandro de Pádua Abreu, Secretário da Casa Civil, 
encaminhando, com referência a requerimento do Deputado 
Geraldo da Costa Pereira (restauração do trevo das Rodovias 
MG-164 e MG-050). cópia de expediente da Secretaria de 
Transportes, segundo o qual as obras em apreço estão 
inseridas no programa de restauração do trecho Divinópolis-
Formiga, iniciadas em maio deste ano . 

Do Sr. Kernil Kurnaira (2), Secretário de Assuntos 
Municipais, informando. relativamente a requerimentos: do 
Deputado Edward Abreu, que, segundo a Secretaria de 
Indústria e Comércio, foi solicitada ao Presidente da CDI a 
inclusão do Município de Abaeté no Programa de Distritos 
Industriais de 1993; e dos Deputados Roberto Amaral e Célio 
de 01 iveira (máquinas agrícolas para a AMMAL, de Cataguases; 
renovação de patrulhas mecanizadas, aquisição de com-
putadores e caminhões e liberação de verbas para outras 
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associações), que não é possível. no momento, o atendimento 
do pleito. 

Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da 
Educação, agradecendo o encaminhamento do relatório da 
Comissão de Educação sobre representação da Camara Municipal 
de Uberl~ndia e ratificando a postura daquela Pasta diante 
da política educacional do Estado. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Dario Rutier Duarte. Secretário de Transportes e 
Obras Públicas (9), informando, em resposta a requerimentos 
dos Deputados Jorge Hannas (conclusão do asfaltamento do 
acesso BR-116 -Santa Margarida); Geraldo da Costa Pereira 
(construção de passarelas para pedestres e de uma trincheira 
no Município de Oivinópolis); Maria Elvira (asfaltamento do 
trecho João Monlevade Itabira); e Reinaldo Lima 
(construção da estrada Corinto- Santo Hipólito- Manjolos). 
que, no momento. o atendimento aos pedidos não é possível. 
em razão da carência de recursos; do Deputado Anderson 
Adauto (asfaltamento do trecho Campina Verde- MG.255), que, 
tendo em vista o elevado custo da obra, não há possibilidade 
de. no momento. atender ao pedido; dos Deputados Hely 
Tarquínio (recuperação de estradas de interesse dos 
Municípios de São Romão e Riachinho) e Anderson Adauto 
(melhoramentos no Trecho Iturama Chaveslândia, no Mu-
nicípio de Santa Vitória), que. no momento, os equipamentos 
do DER-MG, na região, estão sendo utilizados na execução de 
reparos na malha rodoviária conservada pelo Estado; do 
Deputado Homero Duarte (encampação pelo Estado do trecho 
Conceição da Aparecida- Nova Resende), que esse trecho 
necessita de melhoramentos, uma vez que não oferece 
condições técnicas para ser conservado pelo DER-MG, mas que, 
no momento. não há pessoal nem equipamentos disponíveis para 
auxiliar a municipalidade; e Marcos Helênio (ampliação e 
melhor aproveitamento da malha rodoviária do Estado no 
transporte de passageiros e no turismo, bem como a 
participação dos municípios a serem beneficiados), 
encaminhando cópia da informação prestada pela Secretaria do 
Planejamento. segundo a qual o pedido em questão será objeto 
de estudo em etapa específica do Plano Multimodal. já em 
andamento. 

Da Sra. Thaís Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de 
Raposos. encaminhando carta subscrita pelos representantes 
legais dos Municípios de Raposos. Nova Lima, Sabará e Rio 
Acima, apresentando reivindicações relativas a interesses 
comuns daqueles municípios e solicitando providências no 
âmbito da competência desta Casa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG 
(7), informando, com referência a requerimentos do Deputado 
Marcelo Cecé, que a CEMIG e a Prefeitura Municipal de 
Janaúba já acertaram as condições técnicas e comerciais para 
a execução das obras de implementação do Projeto Mutirão 
naquele Município; da Deputada Elisa Alves. a situação de 
determinados municípios relativamente ao Projeto Mutirão; do 
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Deputado Hely Tarquínio (instalação de postes para 
iluminação pública em diversas ruas do Município de Patos de 
Minas), que a sol i citação foi encaminhada à Prefeitura desse 
município para que seja analisada a possibilidade de sua 
inclusão no programa de obras; do Deputado Dílzon Melo ( 
eletrificação rural nos mun1c1p1os que menciona), que a 
solicitação foi encaminahda às Regiões de Distribuição de 
Varginha e Itajubá, para que sejam tomadas as providências 
necessárias; do Deputado Anderson Adauto, as conclusões a 
respeito da avaliação realizada pela CEMIG relativamente à 
utilização de gás natural para secagem de grãos, em 
substituição aos energéticos utilizados atualmente; do 
Deputado Reinaldo Lima (instalação de iluminação pública nos 
Bairros o. Pedro I e Vila leal, no Município de São José da 
Lapa), que já foi apresentado orçamento à Prefeitura desse 
município, e que os serviços serão realizados tão logo seja 
efetuado o pagamento; e, do Deputado José Militão 
(construção imediata da Usina Hidrelétrica de !rapé), 
expondo as razões pelas quais não é possível, no momento, a 
concretização desse empreendimento. 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração, 
informando ter recomendado a pronta solução para a questão 
do imóvel a ser doado, pelo Poder Executivo, ao Município de 
Mercês. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.437/93.) 

Do Sr. João Heraldo Lima, Diretor-Presidente do CREDIREAL, 
encaminhando relatório com informações acerca das mudanças 
que a administração do referido Banco vem realizando. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Marcos Reis Araújo, pelo Diretor-Geral do Instituto 
Mineiro de Agropecuária, congratulando-se com a Casa e com o 
Deputado Arnaldo Canarinho pela iniciativa que, 
concretizada, dará àquele órgão maiores recursos para que 
possa incrementar a fiscalização da produção de alimentos de 
qualidade e controlar os insumos usados na área. segundo 
padrão higido e altamente qualificado. 

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas. informando, em atenção a pedidos feitos 
pelos Deputados Reinaldo Lima (asfaltamento dos seguintes 
trechos: Areias -São José da Lapa. com 15km de extensão e 
custo previsto de US$1.575.000,00; Inácia de Carvalho 
Maravilhas, Inácia de Carvalho- Ribeirão das Neves e Inácia 
de Carvalho Dr. Lund; acesso BR-040 Tijuco, em 
Esmeraldas, com 3km de extensão e custo previsto de 
US$315.000.00; e construção de ponte sobre o rio Areias, no 
trecho Inácia de Carvalho Areias) e Wanderley Ávila 
(construção de 10km de estrada ligando o Posto Indígena 
Maxacali ao Posto Indígena Pradinho, no Município de 
Bertópolis), que. no momento. aquele órgão encontra-se 
impedido de atendê-los, devido à escassez de recursos 
financeiros; comunicando, com relação a solicitações feitas 
pelos Deputados Wilson Pires (encampação pelo Estado do 
trecho Poté - Baixão - Rio Manso, com 40km de extensão) e 
José Braga (encampação do trecho São Romão- Riachinho), 
que, segundo informações do DER-MG, os referidos trechos 
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necessitam de melhoramentos, uma vez que não oferecem 
condições minimas para serem conservados por aquele de-
partamento; além disso, no momento, não há disponibilidade 
de equipamentos nem de pessoal para auxiliar as mencionadas 
municipalidades); informando, quanto a pedido feito pela 
Deputada Maria Elvira (construção de ponte no trecho Bom 
Jardim de Minas - Distrito de Santa Rita), que, segundo 
informações do DER-MG, o pedido foi registrado na Diretoria 
de Projetos daquele órgão para posterior exame da 
possibilidade de atendimento; comunicando, relativamente a 
solicitação formulada pelo Deputado Geraldo Rezende 
(restauração do trecho Araxá - Uberlândia), que as obras em 
apreço já estão em fase de licitação, segundo expediente 
enviado pelo DER-MG; informando, em atenção a pedido feito 
pelo Deputado Eduardo Brás (asfaltamento do aeroporto de 
Formiga), que o assunto está sendo analisado pela Diretoria 
de Projetos do DER-MG. 

Da Sra. Léa Barboza Vianna Freire, Promotora de Justiça, 
agradecendo o envio de cópia do parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor, desta Casa, sobre as denúncias 
envolvendo as atividades da CAPEMI neste Estado e informando 
que, tendo em vista o fato de, na Equipe de Proteção ao 
Consumidor, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, estar em tramitação o 
procedimento administrativo nQ E-15/3.214/89, visando a 
apurar supostas irregularidades nas atividades da CAPEMI, o 
parecer enviado muito auxiliará na elucidação dos fatos 
tratados. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de 
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando, 
quanto ao assunto de que trata o Projeto de Lei nQ 1.437/93, 
do Deputado Sebastião Helvécio (o qual autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel que menciona ao Município de 
Mercês), que foi consultada a Companhia Nacional de Escolas 
da Comunidade, à qual o imóvel se encontra vinculado, no que 
concerne à sua utilização, e, tão logo haja pronunciamento 
relativo ao assunto, esta Casa será cientificada. (-Anexar 
ao Projeto deLe\ nQ 1.437/93.) 

Do Sr. J. Haílton Quaresma, funcionário do IPSEMG, 
comunicando que o Superintendente de Interiorização daquele 
órgão encontra-se em viagem de inspeção às agências e 
centros regionais do referido instituto no interior; após 
seu regresso. que deverá ocorrer em 3/8/93, serão fornecidas 
as informações solicitadas pelo Deputado Baldonedo Napoleão . 
(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Marcílio César de Andrade. Presidente da Associação 
dos Empregados do Sistema de Ciências, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais, solicitando o apoio 
desta Casa para que seja solucionada a grave crise por que 
passa o CETEC: hoje seus servidores encontram-se no mesmo 
nivel salarial em que estavam antes da Lei nQ 10.324, de 
1990, embora a Mensagem nQ 1.653/90, que encaminhou a 
referida lei, tenha considerado de caráter emergencial a 
criação da carreira de atividade de ciência e tecnologia, ,L_ ______________________________________________________ _J 
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para ser evitado o colapso das instituições fundacionais de 
pesquisa do Estado. (- Â Comissão de Ciência e Tecnologia.) 

Do Sr. Carlos Eduardo César, do Cartório de Registro de 
Imóveis do Município de Diamantina. solicitando seja 
revogada a tramitação em regime de urgência do Projeto de 
Lei nQ 1.509/93 para que haja condições de a ele serem 
apresentadas emendas. visando a torná-lo democrático e mais 
justo. (-Anexar ao Projeto de Lei nQ 1.509/93. l 

Do Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues, do Cartório de 
Registro de Imóveis do Município de Itaúna; da Sra. Marília 
Fróes Moreira Batista. Oficial do Registro Civil e Notas do 
Município de Datas, e do Sr. Hilton dos Santos Abreu, 
Oficial do Registro Civil e Notas do Município de Gouveia, 
solicitando a rejeição do Projeto de Lei nQ 1.509/93. (-
Anexar ao Projeto de Lei nQ 1.509/93.) 

Do Sr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, do PROCON-MG, infor-
mando que aquele órgão ainda não possuí o Cadastro de Maus 
Fornecedores de Produtos e Serviços; espera publicá-lo com a 
maior brevidade possível. (- Â Comissão de Defesa Social.) 

Do Sr. José Resende de Andrade, Presidente do Conselho 
Administrativo da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e 
Fiscais de Trânsito, prestando uma ser1e de informações 
relativas àquele órgão, as quais foram solicitadas por esta 
Casa. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Silvernani Santos, Presidente da Assembléia 

Legislativa de Rondônia, convidando para a sessão solene, no 
dia 6 do mês corrente. comemorativa do décimo aniversário da 
promulgação da primeira Constituição Estadual. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 1.546/93 

Dispõe sobre a devolução do valÕr pago no ato de inscrição 
em concurso público. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O poder público estadual deverá devolver ao 

candidato, corrigida monetariamente, a importância paga no 
ato de inscrição em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, nos casos em que: 

I - tendo havido candidatos aprovados, nenhum deles for 
nomeado para o cargo; 

II - tendo havido candidatos aprovados, o número dos 
nomeados for inferior ao de vagas previstas no edital do 
concurso; 

p 1Q - A devolução poderá ser exigida pelo interessado a 
partir do momento em que o concurso perder a sua validade. 

p 2Q- Ocorrendo o previsto no inciso I, a devolução poderá 
ser exigida, até pelos candidatos não aprovados no concurso . 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 5 de agosto de 1993. 
Antônio Pinheiro 
Justificação: Mesmo que o poder público não esteja obrigado 

a nomear os aprovados em concurso público. entendemos que 
pelo menos a quantia que arrecadou deva ser devolvida, 
devidamente corrigida. àqueles que se submeteram às provas 
por ele impostas. E questão de justiça para com essas 
pessoas, que não podem ser prejudicadas também 
financeiramente pelo fato de não poder se opor aos 
superiores desígnios do Estado. 
-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 1.547/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos 

Bairros Manoel Honório e Bairu. com sede no Município de 
Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Moradores dos Bairros Manoel Honório e Bairu, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 5 de agosto de 1993. 
Amilcar Padovani 
Justificação: A Associação de Moradores dos 

Honório e Bairu, com sede na cidade de Juiz 
sociedade civil sem fins lucrativos, 
indeterminada. 

Bairros Manoel 
de Fora, é uma 

com duração 

Fundada em 15/11/60, tem como principal finalidade tomar 
iniciativas que promovam o desenvolvimento dos bairros que 
lhe dão nome, visando à segurança e ao bem-estar de seus 
moradores e buscando solução para problemas comunitários. 

Devidamente registrada no cartório competente, assim está 
constituída sua atual diretoria: Presidente: Lélis da Silva; 
Vice-Presidente: Manoel Evariste Carlos Júnior; lo-
Secretário: Pedro Auréio Villani; 2Q-Secretário: José 
Geraldo Nogueira; 1Q-Tesoureiro: Jorge Luis de Souza; 2Q-
Tesoure1ro: Antônio Flávio Toledo. 

Seus diretores são pessoas de alta expressão 
local, idôneas e altruístas. que não medem 
realização de trabalho sério para a solução 
dos bairros e de seus moradores. 

na comunidade 
esforços na 

dos problemas 

Assim, tenho a certeza de que esta proposição merecerá o 
apoio de todos os meus nobres pares . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.548/93 
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Beneficente São 
Carmo do Rio 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Beneficente São João da Escócia, com sede no Município de 
Carmo do Rio Claro. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 5 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A Sociedade Beneficente São João da Escócia é 

uma instituição de caráter social e recreativo, com sede no 
Mun·icípio de Carmo do Rio Claro. 

Fundada em 1989, tem por finalidade prestar assistência às 
crianças. às gestantes e aos idosos, dando-lhes proteção e 
amparos médico e educacional. 

Pelos relevantes serviços que a entidade tem prestado à 
comunidade local e pelo fato de atender ela às condições 
legais exigidas pela Lei nQ 5.830, acreditamos na aprovação 
desta proposição pelos nossos pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame pre 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soei a 1 , para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI HQ 1.549/93 
Declara de ut i 1 idade pública a Loja Maçônica "Paz e 

Harmonia", com sede no Município de Paraopeba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de-Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica "Paz e Harmonia", com sede no Município de 
Paraopeba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

de sua 

Justificação: A Loja Maçônica "Paz e Harmonia" é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
difundir as culturas maçônica e cientifica, destinando-se, 
ainda, a ações beneficentes e assistenciais. 

A entidade funciona há mais de dois anos e seus diretores 
são pessoas idôneas. que não recebem remuneração pelo 
exercício dos cargos que ocupam . 

Dessa forma, achamos muito justo e oportuno declarar a 
referida loja maçônica como entidade de utilidade pública, 
que solicitamos o apoio de nossos ilustres pares . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI HQ 1.550/93 
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Declara de utilidade pública a Associação Recreativa. 
Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -, com sede no 
Município de Alterosa. 

A Assembléía Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - Fica declarada de ut i 1 idade públlca a As-sociação 

Recreativa, Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -, com 
sede no Município de Alterosa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira 
Justificação: A Associação Recreativa. Cultural e Esportiva 

Alterosense é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que 
tem por finalidade organizar e promover atividades de 
caráter cultural, artístico e social, bem como estimular a 
prática de atividades esportivas. 

Fundada em 15/11/81, a associação busca 
espírito associativo, sendo sua diretoria 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
que exercem. 

estimular o 
formada por 
pelos cargos 

Diante do exposto, acreditamos na acolhida desta proposição 
pelos nossos pares. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Reg1mento 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.583/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja 

encaminhado oficio ao Governador do Estado com vistas à 
adoção de medidas eficazes que valorizem o servidor da CETEC 
e dinamizem os trabalhos de pesquisa realizados pela 
referida fundação. (-À Comissão de Ciência e Tecnologia.) 

NQ 4.584/93, da Comissão de Educação. solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas com 
vistas ao exame por essa Corte do Decreto Municipal nQ 339, 
do Prefeito Municipal de Cachoeira da Prata, que suspendeu 
as atividades da Escola Muni.cipal Iracema de Mello Moreira. 
(- À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.585/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vistas à criação de uma vara criminal na Comarca de Janaúba, 
de entrância final. (- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Amilcar Padovani, sol i citando se faça apelo ao 
Presidente do Banco Central com vistas à instalação, nos 
terminais rodoviários das principais cidades do Estado, de 
caixas automáticas para funcionamento diário de 24 horas. 

São 
Deputados 
Mi 1 itão e 

COMUNICAÇÕES 
também encaminhadas à Mesa 

Amilcar Padovani (2), Maria 
Márcio Miranda. 

Oradores Inscritos 

comunicações 
Olivia (2), 

dos 
José 

Os Deputados Ibrahtm Jacob e Ivo José proferem 
discursos, que serão publicados em outra edição . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª parte da reun1ao. com a la fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fará distribuir, 

neste momento, a todos os Deputados o resumo das propostas 
recolhidas nas audiências públicas realizadas nas oito 
macrorregiões do Estado, esclarecendo que essas propostas 
serão estudadas pelas comissões permanentes da Casa, e as 
consideradas de relevante interesse público serão discutidas 
na reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira e 
daquelas às quais os diversos assuntos estiverem afetos. 
Esclarece, ainda, que essa reunião será realizada no próximo 
dia 17, às 9h30min, e contará com a presença do Secretário 
do Planejamento. Dr. Paulo Paiva, conforme o estabelecido no 
art. 7Q da Resolução no 5. 117, que contém as normas 
complementares do Regimento Interno para a realização das 
audiências públicas regionais. 

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

Representação para visitar a Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte, a requerimento do ilustre Deputado Jaime 
Martins. Pelo BRD: Deputados Jorge Eduardo, Maria Elvira, 
Jaime Martins e Célio de Oliveira; pelo PT: Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Amilcar Padovani (2) - falecimento da Sra. Maria Dulce 
Vasques de Castro, em Juiz de Fora e do Dr. Affonso de 
Almeida Magalhães Filho, nesta Capital; Maria Olívia (2) -
falecimento da Sra. Mercedes Queiroz Barbosa, nesta Capital 
e do Sr. Dney Ferreira de Melo, em Santo Antônio do Monte; 
José Mílitão- falecimento do Sr. José Gouveia de Castro, em 
São João del-Rei; e Márcio Miranda - falecimento do Sr. 
Sebastião Gomes da Silva, em Oivinópolis (Ciente. Oficie-
se.) 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.319/93, do 
Deputado Amílcar Padovani, que dispõe sobre a construção de 
imóveis destinados às áreas da educação e da saúde no Estado 
de Minas Gerais, nas condições que menciona e dá outras 
providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade 
do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação . 
-O Deputado Amilcar Padovant, encaminhando a votação, 

profere discurso, que será publicado em outra edição. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. À Comissão de Educação. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 1.368/93. do Deputado João Batista. que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de seringas 
descartáveis em campanhas públicas de vacinação em massa. O 
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se. 

Requerimento 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Amilcar 

Padovani, em que, regimentalmente apoiado, solicita a esta 
Casa seja encaminhado ofício ao Banco Central do Brasil. 
para que se viabilize estudo objetivando a implantação, nos 
terminais rodoviários das principais cidades do Estado de 
Minas Gerais, de caixas automáticos 24 horas para 
facilitar e garantir ao usuário viajante acesso fácil aos 
saques em contas, evitando, assim, a necessidade de portar 
dinheiro. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria desta fase e não 

havendo matéria a ser apreciada na 2ª fase nem oradores 
inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reun1ao e convoca os Deputados para a ordinária de debates 
de amanhã, dia 6, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Eduardo, Wilson Pires e José 
Leandro, membros da comissão supracitada; encontra-se 
presente, também, o Deputado Márcio Miranda. Na ausência do 
Presidente, o Deputado Jorge Eduardo, Vice-Presidente, 
assume regimentalmente a Presidência e. havendo número 
regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Wílson Pires que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, o Presidente procede à leitura 
das correspondências. Ato contínuo, passa-se à 2a parte da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São 
discutidas e votadas as seguintes proposições: com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado José Leandro, os Projetos de 
Lei nos 1.107/92, no 2Q turno, e 1.362/93, no lQ turno; com 
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, os Projetos de Lei nQs 1.225, 1.232 e 1.340/93, no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno; 1.235/93, no 2Q 
turno, e 1.379/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1; com 
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Wilson Pires, os 
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Projetos de Leí nQs 1.331/93, no 2Q turno; 866/92 e 
1.236/93. no 1Q turno e com emendas, que receberam o nQ 1; 
com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo. 
os Projetos de Lei nQs 1.299/93, no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno, e 1.219/93, no 1Q turno. Todas as 
proposições acima mencionadas são aprovadas. Com parecer 
favorável do Relator. Deputado Wilson Pires, o Requerimento 
nQ 4.480/93, submetido a votação, é aprovado. A Presidência 
submete a discussão e a votação os Pareceres de Redação 
Fínal dos Projetos de Leí nQs 603/91, 951, 1.064, 1.116, 
1.125, 1.171, 1.172, 1.174, 1.176, 1.178, 1.181, 1.185, 
1.191, 1.193. 1.199 e 1.175/92, os quaís são 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, 4 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro 

Leão - Márcio Miranda. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

Decisão da Presidência 
O Sr. Marco Aurélio Flores Carone apresenta denUncia por 

crime de responsabilidade contra os Exmos. Srs. Governador 
do Estado e Secretário de Estado da Fazenda. 

Invocando os arts. 91, V e VII. e 93. f 3Q da Constituição 
do Estado e com argüido fundamento no Relatório do Inquérito 
Civil Público nQ 2/93, do Ministério Público do Estado de 
Minas- Promotoria de Justiça Especializada no Combate à 
Sonegação Fiscal e na Defesa do Património Público, requer 
ainda com fundamento nos arts. 2Q, 4Q e 12, I, e II c/c art. 
74 da Leí Federal nQ 1.079, de 10/4/50, seja acolhida e 
julgada procedente a denúncia. Requer, ainda, cópias de in-
teiro teor e autenticadas de documentos que menciona, o 
julgamento dos denunciados e a declaração de perda dos 
cargos que ocupam. 
Solicitei, seguindo praxe desta Casa, que a denúncia fosse 

preliminarmente examinada pela Procuradoria-Geral da 
Assembléia, que, em atendimento, emitiu o Parecer nQ 
2953/93. concluindo, em resumo, no sentido de que a 
denúncia, embora preenchendo parcialmente os pressupostos de 
forma, se revela inepta, o que processualmente, conduz à sua 
rejeição, e ainda que não caracterizadas como figuras 
típicas de crime de responsabilidade as práticas imputadas 
aos denunciados. 

Nos termos do mencionado parecer do citado órgão técnico. 
tenho que, conforme preceituado pelo art. 41 do CPP, 
aplicável subsidiariamente ao processo por crime de 
responsabilidade , a denúncia deve conter a expos1çao do 
fato considerado criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou os 
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Nota-se, de ponto, que, na presente hipótese. o denunciante 
não atende ao requisito de declinar ou descrever 
especificamente a imputação dirigida aos Srs. Governador do 
Estado e Secretário de Estado da Fazenda, limitando-se a, 
genericamente invocar os arts. 2Q, 4Q e 12, I e art. 74 da 
Lei Federal nQ 1.079, de 1950. 
O primeiro dos dispositivos citados enuncia que os crimes 

definidos na citada lei são passíveis da pena de perda do 
cargo com inabilitação até cinco anos para o exercício de 
qualquer função pública. 

O mencionado art. 4Q, a seu turno. estabelece que são 
crimes de responsabilidade os atos de Presidente da 
República que atentem contra a Constituição Federal, 
especialmente contra a existência da União. o exercício dos 
direitos políticos individuais e sociais, a segurança 
interna do País. a probidade na administração, a lei 
orçamentária, a guarda e ·o legal emprego dos dinheiros 
públicos. o cumprimento das decisões judiciárias. 

O art. 12 contempla os crimes contra o cumprimento das 
decisões judiciais, e o art. 74 indica como crimes de 
responsabilidade dos Governadores e Secretários de Estado 
aqueles definidos pela lei quando por essas autoridades 
praticados. 
Pretende o denunciante adotar como fundamento da denúncia o 

''relatório conclusivo" do referido inquérito civil público, 
omitindo-se, assim, quanto a descrição da ação delituosa 
imputada. 
O mencionado inquérito aos autos, juntado por cópia 

autenticada é abrangente de denúncias veiculadas pela 
imprensa local dando conta de que a FIAT Automóveis S.A 
estaria recebendo benefícios autorizados pela Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais. 
Noticia-se, no documento, a ação do Ministério Público 

contra os alegados benefícios, entre eles o diferimento 
ocorrido nos termos do art. 26 do Regulamento do ICMS de 
Minas Gerais e ao aproveitamento de créditos de ICMS 
acumulados pela FIAT em virtude de exportação. Neste segundo 
caso, alega-se que o Sr. Secretário de Estado da Fazenda 
estaria descumprindo decisão 1 i minar do STF obtida em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do 
Estado. que suspendeu a eficácia do art. 3Q da Lei 
Complementar nQ 65, de 1991. Não há no relatório nenhuma 
menção a fato delituoso eventualmente praticado pelo Sr. 
Governador do Estado. 
Verifica-se um patente descompasso entre o conteúdo da 

denúncia e o relatório adotado para seu fundamento, pois 
neste são narrados fatos muito ma1s abrangentes do que 
aqueles expressamente indicados como supedâneo da denúncia 
por crime de responsabilidade e, ainda mais- e de modo mais 
flagrante - porque a denúncia é dirigida contra o Chefe do 
Executivo Estadual, quando no relatório nenhuma infração se 
lhe é imputada. 
A imprecisão da denúncia é acentuada pelo pedido de juntada 

de documentos diversos referentes a matérias não 
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necessariamente insertas no conteúdo da denúncia. Diga-se, 
aliás, quanto ao pedido de juntada, que, nesse ponto, o 
denunciante deixa de cumprir encargo de sua incumbência, 
buscando transferi-lo para o próprio órgão judicante, pondo, 
assim, mais uma vez a descoberto a absoluta fragilidade da 
denúncia. 
Conclui-se do que ficou exposto que não há na denúncia 

imputação específica ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda 
e, menos ainda, ao Sr. Governador do Estado, limitando-se o 
denunciante a considerá-los incursos nos artigos mencionados 
da Leí nQ 1.079, de 1950. 

A não-especificação do fato infringente da lei, a adução 
genérica de fatos tidos por irregulares e pretensamente 
caracterizadores de crime de responsabilidade torna 
inexeqüivel a observância da garantia constitucional segundo 
o qual são a todos assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

A falta de precisão da denúncia. a omissão quanto a 
descrição dos fatos imputáveis a cada denunciado e a 
inexistência de sua caracterização como crime de 
responsabilidade, somadas à juntada de documentos não 
relacionados entre si que - longe de conter qualquer ex-
posição circunstanciada sobre conduta atribuída ao Sr. 
Governador e ao Sr. Secretário de Estado- apenas acentuam 
a fluidez e imprecisão da denúncia, conduzem à conclusão de 
ser inepta a denúncia, o Que determina o seu indeferimento, 
nos termos da legislação processual aplicável. 

Devo, ademais, considerar que, mesmo na hipótese de se 
admiti r, "ad argumentandum", que a imputação se reve 1 e 
especifica quanto ao Sr. Secretário de Estado no tocante ao 
descumprimento de decisão judicial. não estaria, neste caso. 
demonstrada a conexão com pretenso crime do Governador do 
Estado, o que afasta a competência desta Casa quanto à 
apreciação da denúncia conforme preceituado pelo Q 2Q do 
art. 93 da Constituição do Estado. 

Finalmente, não se pode descurar da constatação de que a 
denúncia busca lastro em inquérito. O inquérito constitui 
conjunto de diligências realizadas para apuração de uma 
infração. Contém. pois, o inquérito uma versao que sequer 
conduz necessariamente a propositura da ação. 

A versão constante no inquérito que acompanha a denúncia 
não nos parece. com a devida vênia suficiente a demonstrar a 
existência da conduta irregular por parte do Sr. Secretário 
ou do Sr. Governador do Estado. 

Vê-se que o poss i v e l descumpr; mente de determinação 
judicial oriunda do STF recebe como prova apresentada pelo 
denunciante apenas a interpretação dos ilustres membros do 
Ministério Públ ice. no sentido de que a liminar concedida 
pelo egrégio Tribunal teria impedido o aproveitamento de 
créditos de ICMS acumulados em virtude de exportação. Não 
nos parece tenha sido esse o efeito da mencionada decisão. A 
suspensão liminar do dispositivo da lei complementar fez, 
como pretendido pelo Sr. Governador. restaurar as 
disciplinas constitucionais federal e estadual sobre o ICMS, 
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tornando possível o aproveitamento do crédito. nos termos do 
f 2Q, li, "b", do art. 155 da Constituição da República. 

Hei de considerar, finalmente, que conforme a Resolução nQ 
5.065. de 31/5/1990, á Presidência da Assembléia compete 
fazer observar as leis e o Regimento Interno (art. 84, I). 
decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho (art. 
83. XI), recusar proposição que não atenda às exigências 
constitucionais ou regimentais (art. 178). Não há dúvida de 
que a denúncia implica requerimento de processo por co-
metimento de crime de responsabilidade, o que a torna 
equiparada à proposição, necessariamente obediente às 
exigências constitucionais legais e regimentais. 

Na esteira desse raciocínio e diante da decisão proferida 
pe 1 o egrégio Supremo Tribuna 1 Federa 1 no Mandado de 
Segurança nQ 20.941-1 , DF, em que se consagrou "a 
competência do Presidente da Câmara dos Deputados no 
processo de "i mpeachment", para o exame l i mina r da 
idoneidade da denúncia popular. que não se reduz à 
verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade 
dos denunciantes e denunciados. mas se pode estender, 
segundo os votos vencedores, à rejeição imediata da acusação 
patentemente inepta ou despida de justa causa ... ("Diário da 
Justiça", 31/8/92. p. 13582), deixo de dar seqüência à 
denúncia. 
Sala da Presidência, 5 de agosto de 1993. 

José Ferraz, Presidente. 
(- É a seguinte a matéria a que se refere a decisão da 

Presidência, à qual se acham juntados oito documentos por 
cópia autenticada:) 

CÓPIA 
"*Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais: 
Marco Aurélio Flores Carone, brasileiro, casado, 

publicitário, residente à rua Marquês de Maricá, 32. bairro 
Santo AntOnio, Belo Horizonte. Minas Gerais, portador da 
Carteira de Identidade nQ M-522.468, SSPMG e titulo de 
Eleitor nQ 00144736602/64, baseado no artigo 91, parágrafo 
2Q, da Constituição do Estado de Minas Gerais, vem diante de 
v. Exa. apresentar denúncia, contra o governador do Estado 
de Minas Gerais, Sr. Hélio Carvalho Garcia, e o secretário 
da fazenda do Estado de Minas Gerais, Sr. Roberto Lúcio 
Rocha Brant, ambos por crime de responsabilidade. 

O primeiro baseado no artigo 91, v e VII, e o segundo 
baseado no artigo 93. parágrafo 3Q, ambos da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, tudo com fundamento no relatório 
conclusivo do Inquérito Civi 1 Público nQ 02/93, referente à 
Fiat Automóveis S/A. realizado pela Promotoria de Justica 
Esoecializada no Combate a Sonegacão Fiscal e Defesa do 
Patrimônio Público, proferidos pelos procuradores Dr. 
Antônio Sérgio Tonet e Dr. Rómulo de Carvalho Ferraz, anexo, 
autenticado e que passa a fazer parte integrante desta 
denúncia . 

Diante dos documentos juntados e do relatado pelos 
promotores pUblicas, deve ser esta denúncia acolhida pelo 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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soberano Plenário desta Casa nos exatos termos dos artigos 
I!, IV e 12; I e II; c/c o artigo 74, da Lei Federal nQ 
1.079, de 10 de abril de 1950, e julgado os Srs. Hélio 
Carvalho Garcia e Roberto Lúcio Rocha Brant por crime de 
responsabi 1 idade, para, ao final, ser julgada procedente a 
denúncia, requerendo desde já: 
a) Cópia completa e autenticada da Ação Civil Pública que 

tramita na 6a Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. 
feito nQ 02493.029.442.6. 

b) Cópia de inteiro teor e autenticada dos 
9.344/91/2Q e 10. 121/92/3Q, do egreg1o 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais. 

acórdãos nQs 
Conselho de 

c) Cópia autenticada do inquérito realizado pela Polícia 
Federal de Minas Gerais, I.P.L.-746/91, distribuído à 9a 
Vara Criminal da Justiça Federal de Minas Gerais, onde 
ganhou o nQ 92-793-7. 

d) O julgamento. via Plenário. desta denúncia. 
e) O julgamento dos denunciados e a declaração de perda de 

cargo do governador do Estado e do secretário da Fazenda, 
por resolução desta Assembléia Legislativa. 

Nestes termos. 
Belo Horizonte, 13 de julho de 1993. 
Marco Aurélio Flores Carone" 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 167/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.167/92, da Deputada Elisa Alves, visa 
a declarar de utilidade pública a Associação Integrada dos 
Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com sede no 
Município de Araxá. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade da matéria, cabe a esta 
comissão emitir parecer sobre ela para o lQ turno de 
deliberação conclusiva. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Associação Integrada dos Moradores e Amigos do Bairro 

Santa Luzia desenvolve importantes atividades em prol da 
comunidade a que serve. 

Ao defender os direitos dos cidadãos que tão bem 
representa, merece. sem dúvida, a entidade ser agraciada com 
a declaração de sua utilidade pública . 

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

Lei nQ 1.167/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1993 . 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 367/93 

Comissão de Fiscalização financeira e Orçamentária 
Relatório 

E~--------------------------------------------------------------~ 
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De autoria do Deputado João Batista Rodrigues, a proposição 
em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Canápolis. 

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
emitiu parecer pela juridicidade, pela legalidade e 
constitucionalidade da matéria. 

esta 
pela 

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

A proposição em apreço não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Trata-se de 
transmissão do direito de propriedade sobre imóvel 
existente, não envolvendo qualquer desembolso financeiro. 
Não há despesas extras e. conseqüentemente, qualquer 
repercussão na lei do Orçamento anual. 

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

Lei nQ 1.367/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 5 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente Raul Messias. Relator 

Baldonedo Napoleão - João Marques. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 966/92 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentãria 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olivia, a proposição em apreço 

dispõe sobre a construção de creches e unidades sanitárias 
em conjunto habitacional construído pelo Estado ou mediante 
convênio de que este participe. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado, na forma do 
Substitutivo nQ 1. 

Agora, nesta fase regimental, volta o projeto a esta 
comissão, a fim de ser examinado no 2Q turno e de ser 
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme já justificamos amplamente, a propos1çao em exame 

não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentãrio 
à sua aprovação, bem como se reveste de grande alcance 
social, merecendo prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 966/92, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 

Jorge Hannas, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator -
Raul Messias - João Marques . 

Redação do Vencfdo no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 966/92 

Dispõe sobre a construção de creches e unidades sanitárias 
em conjunto habitacional construído pelo Estado ou mediante 
convênio de que este participe . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1Q -A construção de conjunto habitacional real ízada 
por órgão ou entidade da administração direta ou indireta do 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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Estado ou mediante convênio 
ao seguinte: 

de que este participe atenderá 

I - em conjunto com mais de 50 (cinqüenta) unidades 
habitacionais, haverá, no mínimo, uma creche; 

I I em conjunto com mais de 100 (cem) un 1 dades 
habitacionais, haverá. no mínimo, uma unidade sanitária. 

§ 1Q - o nUmero e a dimensão das creches e das unidades 
sanitárias serão definidos no projeto de cada conjunto. 
tendo em vista o nUmero de habitantes e as necessidades da 
população a ser atendida. 

§ 2Q - Decreto do Poder Executivo 
critérios e limites a serem seguidos 
disposto no parágrafo anterior. 

poderá estabelecer 
no cumprimento do 

Art. 2Q A construção das creches e das unidades 
sanitárias: 

I - será concluída no prazo de 2 (dois) anos a contar da 
data do início da ocupação do conjunto; 

II - será feita com recursos do poder pUblico, sem ônus 
para os moradores. 

Art. 3Q -O projeto de construção das unidades sanitárias 
deverá ser aprovado pelos Conselhos Municipal e Estadual de 
SaUde. 

Art. 4Q- A manutenção de creche e de unidade sanitária de 
que trata esta lei poderá ficar sob a responsabilidade do 
município, nos termos de convênio celebrado com o Estado, 
observada a legislação em vigor. 

Art. 5Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua publicação. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.215/93 
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Patrus, 

pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associação 
Educativa e Cultural de Igarapé- ASSECIG -, com sede no 
Município de Igarapé. 

Aprovada a matéria no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos agora emitir 
parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva, cumprindo 
os trâmites regimentais. 

Nos termos do § 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem dirigido suas ações para a 

assistência aos carentes e à população de baixa renda, 
criando, ainda, programas de manutenção e administração de 
atividades educativas e culturais . 

Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a 
ASSECIG faz jus à pretendida declaração de utilidade 
pública. 
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Conclusão 
Pelas 

Lei no 
turno. 

razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 
1.215/93. no 2Q turno, na forma do vencido no lQ 

Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

Declara de 
Cultural de 
Igarapé. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.215/93 

utilidade pública a Associação 
Igarapé- ASSECIG -. com sede no 

Educativa e 
Municipio de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Educativa e Cultural de Igarapé - ASSECIG -, com sede no 
Municipio de Igarapé. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PRONUNCIAMENTO REALIZADO EM REUNIÃO ANTERIOR 

410ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 2/8/93 pelo 

Deputado Roberto Amaral 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sra. Deputada, inicialmente, quero cumprimentar todos os 
companheiros que retornam à atividade parlamentar deste 2Q 
semestre de 1993. Cumprimentamos todos os funcionários da 
Casa, da Mesa e da Taquigrafia, os assessores da Consultoria 
e os funcionários das comissões técnicas. 

Dois são os assuntos que me trazem, esta noite, à tribuna. 
Um deles é a comemoração dos 136 anos de Montes Claros e é 
com imensa satisfação que, mais uma vez, vimos a esta 
tribuna homenagear essa cidade pela passagem de mais um 
aniversário, ocorrido no último dia 3 de julho. 

Como todos os filhos daquela terra, sinto-me extremamente 
emocionado por ter a oportunidade de presenciar não só mais 
um ano de vida, como também mais um ano de desenvolvimento e 
progresso. 

É nesse sentido que a festa de aniversário do município . 
que completou 136 anos. tem significação particular e 
especialíssima para os caros amigos dessa cidade. A 
comemoração tem como alvo direto lembrar a sua emancipação 
político-administrativa, fato de amplas repercussões sociais 
e que, por isso mesmo, diz respeito a todos os mineiros que 
têm afinidade com aquele município. Aqui me incluo. com 
mui to orgulho. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar o 
Prefeito Municipal. Luiz Tadeu Leite. o Vice-Prefeito, Athos 
Avel i no Pereira, todo o secretariado municipal e todos os 
Vereadores pela realização da grande festa em homenagem aos 
136 anos da cidade. 
As comemorações, na verdade, se iniciaram um pouco antes da 

data certa -por ocasião da audiêncta pública regional, 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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realizada pela Assembléia Legislativa naquela cidade- ainda 
no mês de julho. As solenidades em homenagem à cidade foram 
prestigiadas pelo Governo de Minas. com a presença do Vice-
Governador Arlindo Porto. que aproveitou a oportunidade para 
visitar o Prefeito Municipal. além de reunir-se com os 
Vereadores do município e com o Sr. Arlem Santiago, 
Presidente da AMANS, e com vários Prefeitos da região. 

Como Unico representante de Montes Claros no parlamento 
mineiro, gostaria de destacar que nossa cidade não se 
preocupa apenas com as festas. Durante as comemorações, foi 
inaugurada a Policlínica Municipal Carlos José do Espírito 
Santo, além de ter sido lançada a pedra fundamental para a 
construção do hospital municipal. 

Nesta oportunidade, mais uma vez firmo meu compromisso com 
todos os montes-clarenses. Nosso trabalho sempre visou à 
conquista de benefícios. à realização de obras essenciais e, 
em particular, à melhoria da infra-estrutura daquela cidade 
que tanto nos orgulha. 

Tenho o prazer de afirmar que, no que diz respeito às 
realizações do Governo Estadual, Montes Claros sempre esteve 
presente na lista das cidades beneficiadas. Cito como 
exemplo o asfaltamento das Avenidas João XXIII, Frei Damião 
e Minas Gerais. 

Tendo aquele município bem como as regiões vizinhas 
assentado suas bases econômicas na agropecuária, fiz desse 
tema a minha principal bandeira de lutas, ponto central da 
minha atuação político-parlamentar. A toda oportunidade 
tenho instado com os Governos Federal e Estadual e com a 
lata direção de diversos Bancos. para que sejam carreados 
mais recursos para o campo, visando ao desenvolvimento e 
fortalecimento da agricultura. Tenho frisado sempre que as 
verbas. essenciais ao desenvolvimento de todas as 
atividades, têm de chegar com juros subsidiados ao produtor 
rural. Basta de prejuízos, basta de trabalho sem retorno. 

O produtor rural merece mais consideração, pois somente os 
frutos do seu trabalho podem resolver o problema do 
abastecimento urbano e, sobretudo, matar a fome de milhões 
de brasileiros que vivem na penúria. Alem disso, o trabalho 
no campo evita o êxodo rural, o que, conseqüentemente, 
diminuí os graves problemas sociais dos grandes centros . 

Mais uma vez felicito meus conterrâneos pela brilhante 
festa realizada em Montes Claros. Sua organização testemunha 
os novos valores daquele povo. Associo meu trabalho ao 
esforço de todos os montes-clarenses para que novos projetos 
de desenvolvimento se realizem e possibilitem a felicidade 
de todos em geral e de cada um em particular. 

Parabéns. Montes Claros! Parabéns, conterrâneos! 
Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

abordar a realização da IV Semana Norte-Mineira do Cavalo. 
Promovida há quatro anos pela sociedade e pelo sindicato 

rural, duas grandes pilastras do desenvolvimento rural de 
Montes Claros, a Semana Norte-Mineira do Cavalo já é uma 
festa tradicional do município. 

~~------------------------------------------------------------~ 
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A realização desse evento foi não somente oportuna mas 
sobretudo necessária, pois consolidou, de maneira 
incontestável, a crescente importância do Norte de Minas no 
setor agropecuário do Estado. 

Este ano, além dos ''shows" e dos leilões tradicionais, 
ficamos orgulhosos da 1a Mostra de Tecnologia Agropecuária. 
Foi mais uma oportunidade de divulgar as potencialidades 
norte-mineiras não só para o Estado como também para todo o 
Pais. 

Ao cumprimentar os promotores, na pessoa do atual 
Presidente da Sociedade Rural, EngQ Rómulo L'Abbat, e na 
pessoa do Presidente do Sindicato Rural, Alexandre Viana, 
quero destacar a inovação introduzida este ano. referente às 
palestras técnicas sobre algodão, novilho precoce e 
irrigação, todas elas coroadas de total êxito. 
Mais do que um simples encontro de pecuaristas, a exposição 

foi uma prova visível e irrefutável de que a classe rural 
continua de pé. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas 
pelo meio rural. chegou a hora de dizer um basta. E preciso 
pôr um ponto final nos prejuízos que há anos vêm sendo 
acumulados pelos produtores rurais. 

A agricultura deixou de ser uma opção, para 
solução. Urge respeitar os produtores rurais 
seus méritos, prestigiando-os e dando-lhes 
trabalho para que eles possam produzir. 

se tornar uma 
e reconhecer 

condições de 

Aproveito esta oportunidade para lembrar que meu trabalho 
na Assembléia Legislativa é baseado. principalmente, no 
esforço para reverter essa situação. Além do Projeto de Lei 
Agrícola, já em fase de tramitação. apresentei 
requerimentos, enviados ao Presidente da República, aos 
Ministros da Agricultura e da Fazenda e ao Presidente do 
Banco do Brasil, solicitando a imediata revisão desse 
quadro, através da adoção de nova política de crédito rural. 
com taxas de juros compatíveis com a real idade rural e, o 
mais importante, adoção da equivalência do produto nos 
financiamentos agrícolas. 

O Governo está desenvolvendo o Programa Nacional de Combate 
à Fome. Nada disso seria preciso se a agricultura fosse de 
fato privilegiada, pois todas as riquezas de uma nação têm 
sua origem naquilo que é produzido pela terra . 
Portanto. essa exposição foi a coroação do trabalho que há 

muito tempo os setores rurais de Montes Claros vêm 
realizando em prol do desenvolvimento do produtor rural. 
Tais exemplos devem sempre ser seguidos e divulgados, pois 

somente através da força de vontade e da determinação é que 
conseguiremos reverter a situação em que se encontra o País 
e, em particular, o Norte de Minas. 

Cumprimento todos os produtores rurais de Montes Claros e 
do Norte de Minas, lembrando que nuo a trabalhar 
incansavelmente na Assembléia Legislativa para o 
desenvolvimento e o fortalecimento de nossa agricultura e 
pecuária . 

~L_ ______________________________________________________ __ 
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Belo Horizonte, terça-feira, 10 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; f a I ta de "quorum". 
COMPARECIMENTO 

- Às 9h15mln, comparecem os Deputados: 
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José Ferraz -Sebastião Helvécio- Aílton Vilela- Edward 
Abreu - Ibrahim Jacob - Jorge Hannas. 

Falta de ''Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira, dla 9, às 20 horas. 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CI~NCIA E 
TECNOLOGIA 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Edward Abreu e João 
Marques (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão 
supracitada. Está presente também o Deputado Raul Messias. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim 
Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Edward Abreu que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior que. 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Logo após, o Presidente informa que esta reunião 
se destina a ouvir o Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, 
Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
que comparece para prestar esclarecimentos e fornecer 
subsídios a esta comissão. sobre a I Mostra Estadual de 
Ciência e Tecnologia. a ser realizada no periodo de 13 a 17 
de setembro próximo, numa promoção da referida Secretaria, 
em conjunto com esta comissão, a UFMG, a EPAMIG, a FUNED e 
órgãos vinculados àquela Pasta. Em seguida, o Presidente 
passa a palavra ao Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, que tece 
considerações sobre a mencionada mostra, e aborda a questão 
da liberação de recursos para a FAPEMIG com vistas a 
projetos de pesquisa. Com a palavra, o Deputado Edward Abreu 
pede informações ao Secretário sobre a agenda do evento. O 
convidado esclarece que a agenda está aberta e que serão 
convi dadas di versas entidades, i nc 1 us i v e parti cu 1 ares. O 
Deputado Edward Abreu sugere uma reun1ao informal dos 
membros desta comissão na Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente. com autoridades 11gadas à área da ciênc1a e 
da tecnologia, para a elaboração de cronograma, discussão de 
projetos e coleta de subsídios. A comissão delibera pelo 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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comparecimento na mencionada Secretaria, dentro de 20 dias. 
com a finalidade proposta pelo parlamentar. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença do 
Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho e dos Deputados. convoca os 
membros da comissão para a próxima reun1ao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 4 de agosto de 1993. 
Ibrahim Jacob. Presidente- Gilmar Machado- Edward Abreu. 

ATA DA 3ê AUDI~NCIA PÚBLICA REGIONAL, EM JUIZ DE FORA, OAS 
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Às dez horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se no auditório do Teatro Solar, em 
Juiz de Fora. os Deputados José Militão, Márcio Miranda e 
Sebastião Helvécio. O Deputado José Militão, enquanto 
aguarda a chegada do Presidente da Assembléia Legislativa. 
Deputado José Ferraz, assume a Presidência, declara aberta a 
reunião e convida para tomarem assento à mesa os Srs. 
Custódio Mattos e Marcos Pinto de Oliveira, Prefeito e 
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. 
respectivamente. O Presidente registra a presença dos 
DePutados Tarcis1o Henriques, Baldonedo Napoleão, Roberto 
Amaral, Ibrahim Jacob, Bené Guedes. Antônio Fuzatto, Ajalmar 
Silva. Adelmo Carneiro Leão, Amilcar Padovani, Maria José 
Haueisen, Raul Messias, Maria Elvira, Roberto Luiz Soares, 
José Maria Pinto e Roberto Carvalho, que representam as co-
missões permanentes da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. O Presidente tece considerações sobre a instituição 
das audiências públicas regionais, e, após o seu 
pronunciamento, comunica aos participantes desta audiência 
pública que a Assembléia Legislativa está recebendo 
propostas e sugestões para a revisão da Constituição Esta-
dual. a serem feitas por meio de formulários especif1cos, 
que se encontram à disposição de todos na recepção. A 
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Márcio 
Miranda, que assume a coordenação dos trabalhos e presta 
esclarecimentos sobre o desenvolvimento da reunião. Na fase 
de apresentação e justificação de propostas pelos 
participantes da audiência pública regional devidamente 
inscritos, o Coordenador, Deputado Márcio Miranda, concede a 
palavra aos seguintes representantes: Prefeito Antônio 
Custódio de Mattos, representante da Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora; Vereador Marcos Pinto de Oliveira, Presidente 
e representante da Câmara Municipal de Juiz de Fora; 
Vereadores Alamir Lopes da Silva, Domingos Caputo, Flávío 
Procópio Cheker, Gilberto Vaz de Melo, João Batista de Oli-
veira, José Mauro Krepp, Lourival Ribeiro de Toledo, Paulo 
Rogério dos Santos, Vanderlei Dornelas Tomaz, Antônio Carlos 
Guedes Almas, Eduardo José Lima de Freitas, Geraldo Pereira, 
João Batista Barbosa Júnior, João Carlos Arantes, José 
Tarcísio Furtado, Maria Luiza de Oliveira Moraes, Sebastião 
Mostaro Corni e Vicente de Paula Oliveira, representantes da 
Câmara Municipal de Juiz de Fora; Prefeito Tarcísio 
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Henriques Filho, representante da Prefeitura de Cataguases; 
Prefeito João Ferreira Rocha, representante da Prefeitura de 
Senador Cortes; Prefeito Luiz Antônio de Freitas, 
representante da Prefeitura de Palma; Wanderley Moreira 
Coelho, representante da Prefeitura de Porto Firme; 
Laudelino Schettino, Presidente e representante da 
Associação dos Vereadores e Câmaras da Zona da Mata; Gílson 
Lyrio, representante da direção estadual do PT em Juiz de 
Fora; Maria do Carmo Volpe e José de Freitas e Silva. 
representante e Presidente da Sociedade Filarmônica de Juiz 
de Fora. respectivamente; Vereador Oberdan Moreira Rocha, 
representante da Câmara Municipal de Além Paraíba: Amâncio 
Borges de Medeiros, Presidente e representante da Associação 
Comercial de Santos Dumont; Terezinha Aparecida Gomes, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Muriaé, Miradouro, Visconde do Rio Branco, Carangola e 
Tombos; Gilson Lamhas. representante da Prefeitura Municipal 
de Bicas; Maria !rene Geraldo Mendes, representante da 
Escola Estadual Maria das Dores de Souza, de Juiz de Fora; 
Maria Carlota de Souza Berna, representante da 36g Delegacia 
Regional de Ensino, de Leopoldina; José Lopes Fernandes, 
representante do SINDIFISCO em Juiz de Fora; Fernando Alves, 
representante do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora; 
Maria da Penha Machado Senna, representante da APEMIG, de 
Juiz de Fora; Noé Fonseca, representante do Rotary Club de 
Bicas, e Nivalda Maria Perobelli, representante do SIND-UTE, 
em Juiz de Fora. Após a apresentação da proposta da Sra. Ni-
valda Maria Perobel li, o Deputado José Mil i tão passa a 
Presidência ao Deputado José Ferraz, Presidente da 
Assembléia Legislativa, que assume os trabalhos e. por sua 
vez, passa a palavra ao Coordenador. que dá continuidade à 
reunião. concedendo a palavra às seguintes pessoas: Prefeito 
Francisco de Assis Ribeiro. representante da Prefeitura de 
Dona Eusébia; Frida Elizabeth Pedro Grippi, representante da 
Prefeitura de Santos Dumont; José Augusto, representante do 
Diretório Central dos Estudantes de Juiz de Fora; Rolf Peri 
Curt Benda, representante do Sindicato do Comércio Varejista 
e da Associação Comercial de Juiz de Fora; Marcos Barros de 
Andrade, representante do Hospital São Vicente de Paulo, de 
Tabuleiro; José Caetano de Carvalho, representante da 
Prefeitura de São Pedro dos Ferros; Fernando António de 
Freitas Vieira, representante do SINDEF; Wanderley Santos 
Cedro, representante do Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Juiz de Fora; Walterlo de 
Almeida, representante da Sociedade Musical Tenente 
Januário, de Juiz de Fora. A seguir, o Coordenador anuncia 
os nomes dos representantes de entidades que apresentaram 
propostas por escrito. sem justificação oral: Francisco de 
Paula Homem de Faria, representante da Prefeitura de Mercês: 
Maria Goretti Simões, representante do SINO-SAÚDE em Juiz de 
Fora; Eurides Paulo Verissimo, representante da Sociedade 
Pró-Melhoramento do Bairro Monte Castelo de Juiz de Fora; 
Aristeu Eduardo Moreira, representante da Prefeitura de 
Taquaraçu de Minas; Willian Lopes de Moraes, representante 
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da União Juiz-Forana de Estudantes, de Juiz de Fora; Alfredo 
Dias da Costa, representante da Associação dos Funcionários 
Fazendários da Secretaria da Receita Federal, de Juiz de 
Fora; Ciro José Tabet, representante da Sociedade Cultural 
Ad Libitum Scala Escola de Música, de Juiz de Fora; Waldir 
de Souza Gonçalves, representante da Sociedade Pró-
Melhoramento do Bairro Industrial, de Juiz de Fora; Rita de 
Cássia Netto, representante da Associação Pró-Atleta 
Deficiente, de Juiz de Fora; José Manoel Raposo. 
representante do Sindicato Rural de Juiz de Fora; Salvador 
Biancovilli Del 'Ouca, representante da Sociedade Pró-Me-
lhoramento do Bairro Borboleta, de Juiz de Fora; Gérson 
Guedes Rabello, representante da Associação de Moradores do 
Bairro Córrego do Ouro, de Santos Dumont; José Pancrácio 
Coimbra de Souza, representante da Sociedade Pró-
Melhoramento do Bairro Nossa Senhora Aparecida, de Juiz de 
Fora; Alfredo Vieira de Souza. representante do Centro 
Metodista de Assistência aos Toxicômanos, de Juiz de Fora: 
Marcos Xavier Bastos, representante do Instituto de Plane-
jamento da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora; Solange 
Ribeiro de Oggero. representante da Associação dos 
Hemofílicos de Minas Gerais em Juiz de Fora; Antônio Hugo 
Bento, representante do Sindicato dos Ferroviários de Juiz 
de Fora; Jaques Nunes, representante da Associação dos 
Moradores do Distrito de Valadares, de Juiz de Fora: Hélio 
Coutinho Teixeira, representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de Juiz de Fora; 
Maurício Caldi d'Ornellas, representante da Prefeitura de 
Guarani; Alexandre Andrade Jorge, representante da 
Associação dos Comerciantes e Industriais, de Juiz de Fora; 
Paulo William Caldas. representante da Associação 
Presbiteriana de Ação Social - REPARTA -, de Juiz de Fora; 
Carmem Lúcia de Carvalho Ferreira. representante da 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de 
Juiz de Fora; Luiz César Carvalho de Oliveira, representante 
da Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro Caeté, de Juiz de 
Fora; Dirceu de Sousa Ramos, Presidente e representante do 
diretório do PTR, em Bicas; Francisco Antônio de Oliveira 
Filho, representante da Superintendência de Cooperativismo-
SUDECOOP , em Juiz de Fora; João Ricardo Delmonte, 
representante do Clube de Diretores Lojistas de Juiz de 
Fora; Alberanto Mendes Brochado, representante da Associação 
dos Demitidos do Plano Collor, de Juiz de Fora; Valmir de 
Castro Pinto, Presidente e representante do Centro 
Industrial de Juiz de Fora; Maria Aparecida Guadelupe de 
Souza, representante da Prefeitura de Chiador; Gilberto 
Rocha Boliciano. representante da Prefeitura de Argirita; 
Marco Aurélio Dias Ferreira, representante da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna - AMPAR - e 
representante da Prefeitura de Rio Novo; Manoel Ananias de 
Oliveira, representante da Sociedade Pró-Melhoramento do 
Bairro Jardim Esperança. de Juiz de Fora; José Roberto de 
Oliveira, representante da Prefeitura de Leopoldina; 
Antônia Azevedo de Paula, representante da Associação de 
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Mulheres e da Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro Santa 
Luzia, de Juiz de Fora; Hélio de Souza Godinho e Manuel 
Antônio Dias. representantes da Prefeitura de Jeceaba; 
Antônio de Paula Souza. representante da Associação dos 
Moradores do Bairro Bonfim, de Juiz de Fora; Joaquim Elesbão 
Meireles, Presidente e representante da Câmara Municipal de 
Coronel Pacheco; Élcio Ferreira de Amorim. representante da 
Prefeitura de Itamarati de Minas: Suely Gervásio Ferreira, 
representante da Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro Barão 
Retiro, de Juiz de Fora; José Eduardo Souza Siviero, 
representante da Prefeitura de Coronel Pacheco; Marcos 
Antônio Leandro. representante da Prefeitura de Antônio 
Carlos; José Antônio da Silva, representante da Sociedade 
Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, de Juiz de 
Fora: Moacyr Lopes de Almeida, representante da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, e José Francisco de Paula Tostas. 
representante da comunidade de Bias Fortes. Após a 
apresentação das propostas. o Coordenador, Deputado Márcio 
Miranda, informa aos presentes 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 em cuja 
competência se enquadrarem, com a participação do Secretário 
do Planejamento, que será convocado especificamente para 
esse fim, facultada a convocação de outras autoridades cuja 
presença se entender necessária. Serão, também. encaminhadas 
ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de que 
trata o art. 231 da Constituição do Estado, e à Comissão de 
Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário, a que se 
refere a Lei nQ 10.572, de 30/12/91. O Presidente, Deputado 
José Ferraz, passa a palavra aos Deputados, Roberto 
Carvalho, Marta Elvira. Raul Messias, Antônio Fuzatto, José 
Maria Pinto, Adelmo Carneiro Leão e Roberto Amaral, 
devidamente inscritos, os quais tecem suas considerações 
finais. O Deputado José Ferraz manifesta sua satisfação pelo 
trabalho desenvolvido e sua convicção de que ele resultará 
em beneficios para a Macrorregião Zona da Mata e fornecerá à 
Assembléia Legislativa subsídios para a elaboração e 
apreciação de projetos. especialmente o do Orçamento. Nesta 
oportunidade, agradece a acolhida dispensada pelo povo de 
Juiz de Fora à Assembléia Legislativa e aos participantes 
desta audiência pública. Agradece, ainda, a efetiva con-
tribuição de todos para o êxito desta iniciativa e encerra 
os trabalhos . 
Sala das Audiências Públicas, 16 de junho de 1993 . 
José Ferraz. Presidente- José Militão- Márcio Miranda-

Sebastião Helvécio- Tarcisio Henriques- Baldonedo Napoleão 
- Roberto Amaral - Ibrahim Jacob - Bené Guedes - António 
Fuzatto- Ajalmar Silva- Adelmo Carneiro Leão- Maria José 
Haueisen - Raul Messias - Maria Elvira - Roberto Luiz Soares 
-José Maria Pinto- Roberto Carvalho- Amilcar Padovani. 
ATA DA 19ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
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Às quinze horas e dez minutos do dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Aílton Vilela, Roberto 
Luiz Soares e João Marques (substituindo este ao Deputado 
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB). 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Eduardo Brás, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Luiz Soares que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. 1 ida e 
aprovada. é subscrita pelos parlamentares presentes. 
Prosseguindo, o Presidente designa o Deputado Roberto Luiz 
Soares para fazer a leitura de ofício enviado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Araxá. Vereador José 
Cincinato de Ávila, mediante o qual solicita à Assembléia 
Legislativa seja feita sindicância sobre possivel poluição 
ambiental provocada pela Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração - CBMM -, situada naquele municipio. e sobre o 
recolhimento de tributos pela mesma companhia. Logo após, o 
Presidente determina a remessa da correspondência ao 
Departamento de Consultoria da Casa, para que sejam 
realizados estudos sobre a mencionada reivindicação; encerra 
a 1a parte da reunião, distribui as matérias constantes na 
pauta e passa à 2a parte. com a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Em seguida. o Presidente indaga dos Relatores se 
estão em condições de emitir seus pareceres sobre as 
proposições a eles distribuidas. Com a palavra. o Deputado 
Ailton Vilela profere parecer oral favorável à aprovação dos 
Requerimentos nQs 4.432. 4.460. 4.463. 4.466 e 4.469/93. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Após, o Deputado João Marques 
profere parecer oral favorável à aprovação dos Requerimentos 
nQs 4.447, 4.461, 4.464. 4.467 e 4.485/93. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Em seguida, o Deputado Roberto Luiz Soares emite 
parecer oral favorável à aprovação dos Requerimentos nQs 
4.459, 4.462, 4.465, 4.468 e 4.481/93. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Nada 
mais havendo a ser tratado. o Presidente agradece a presença 
dos colegas. convoca os membros da comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Eduardo Brás. Presidente- Aílton Vilela- João Marques. 

ATA DA 23ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e dez minutos do dia primeiro de julho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda, 
José Braga e Geraldo Rezende, membros da comissão 
supracitada. Estão presentes também os Deputados Antônio 
Pinheiro, Marcos Helênio, Ibrahim Jacob, Cóssimo Freitas e 
Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos 
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os trabalhos e. tendo em vista a presença de representantes 
de entidades que gostariam de participar dos debates. 
transforma a presente reunião em audiência pública. A 
Presidência solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Com a palavra, o 
Deputado Geraldo Rezende faz a leitura de ofício enviado à 
comissão pela Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu. Presidente 
da Associação Comunitária de Moradores e Proprietários dos 
Bairros São Luiz, ex-São Francisco, Ouro Preto e Adjacências 
- ACOPAM -. no qual é feita denúncia contra invasões e, 
posteriormente, apropriações realizadas por quadrilhas de 
grileiros na região. O Presidente sugere que seja enviado 
ofício à Secretaria Municipal de Governo e à Administração 
Regional Norte, com a finalidade de saber se eles já estão a 
par da situação e. se estiverem, quais são as medidas que 
estão sendo ou serão tomadas. Colocada em votação, sua 
proposta é aprovada. A Presidência esclarece que a reunião 
se destina a ouvir o Dr. Célio de Castro, Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Social, e o Sr. Maurício Alves 
Pereira. educador de rua da Pastoral do Menor, que debaterão 
o tema "Meninos de Rua"; convida-os a tomar assento à mesa e 
passa a palavra. inicialmente, ao Dr. Célio de Castro. O 
convidado faz sua exposição, discorrendo sobre os projetos 
desenvolvidos pela Secretaria por ele representada, apesar 
da precariedade dos recursos humanos e financeiros. Faz, 
também, um convite aos membros da comissão para que 
participem do Fórum Permanente de Acompanhamento das 
Políticas Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. A Presidência agradece o convite e responde 
afirmativamente quanto à participação da comissão. Em 
seguida, passa a palavra ao Sr. Maurício Alves Pereíra, que 
faz sua explanação. abordando os problemas sócio-econômicos 
e a falta de perspectiva para os menores de rua. o que gera 
os futuros marginais. Faz também denúncias a respeito das 
relações de exploração que a próprla Polícia mantém com 
essas crianças e adolescentes. Encerradas as exposições, o 
Presidente passa à fase de discussão. É realizado amplo 
debate, do qual participam os Deputados Marcos Helênio e 
Adelmo Carnelro Leão. o Dr. Célio de Castro, o Sr. Maurício 
Alves Pereira e a Vereadora Caiafa; a Sra. Soraya, Vice-
Presidente da AFAVIL; a Sra. Eneide Teixeira. Conselheira 
Nacional do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua; 
o Sr. Abinar Ferber, Diretor do Sindicato dos Artistas 
Plásticos de Minas Gerais - SIAPPEMG -. e o Sr. Manoel 
Cayres Dedé. funcionário público aposentado, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Encerrados os debates. a 
Presidência passa a palavra aos convidados para que façam 
suas considerações finais. Em seguida. agradece a presença 
do Dr. Célio de Castro e do Sr. Mauricio Alves Pereira, 
pelos valiosos subsídios trazidos à comissão, agradece o 
comparecimento dos Deputados e demais participantes. convoca 
os parlamentares para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 
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Sala das Comissões, 4 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - José Braga Márcio 

Miranda. 
ATA DA 44i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jorge 
Hannas(substituindo este ao Deputado Jaime Martins. por 
indicação da Liderança do PFL) e Jorge Eduardo, membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à 
leitura da ata da reun1ão anterior, que, lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. Não havendo 
correspondência-a ser 1 ida, o Presidente passa à 2ª parte da 
reunião, com a discussão e a votação de proposições sujeitas 
à apreciação do Plenàrio da Assembléia. O DeputadO Jorge 
Eduardo. Relator do Projeto de Lei nQ 954/92, no lQ turno, 
apresenta parecer concluindo pela rejeição da proposição. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
rejeição. A Presidência redistribui o Projeto de Lei no 
1 _ 108/92 ao Deputado Jorge Hannas, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto, no 1Q 
turno, com as Emendas nQs 1 e 2. Submetido a discussão e 
votação, é este parecer aprovado. A seguir, o Pres1dente 
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenàrio da Assembléia. São discutidas e 
votadas as seguintes proposições: com pareceres favoráveis 
do Relator. Deputado Jorge Eduardo, os Projetos de Lei nos 
1.206/92, no 2Q turno; 1.356 e 1.358/93. ambos no 1Q turno; 
com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Arnaldo 
Canarinho, os Projetos de Lei nos 1.216/93, no 2Q turno; 
1.342 e 1.357/93, no 1Q turno. Todos os projetos acima 
mencionados são aprovados. Os Requerimentos nos 4.315, 
4.364, 4.384, 4.482/93. com pareceres favoráveis do Relator, 
Deputado Jorge Eduardo; 4.362, 4.378, 4.409, 4.441 e 
4.456/93, com pareceres favoráveis do Relator, Deputado 
Jorge Hannas, são submetidos a votação e aprovados. A 
Presidência submete a votação os Requerimentos nos 4.408 e 
4.453/93. nos termos da Deliberação da Mesa no 487, os quais 
sãO aprovados. O Presidente coloca em discussão e votação o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.148/92, o 
qual é aprovado. Cumprida a flnal ldade da reun1ao, 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, 4 de agosto de 1993. 
Ajalmar Silva, Presidente Jorge Eduardo Wanderley 

Ávila. 
ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDI~ÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala 
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das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo 
Napoleão, Sebastião Costa e António Júlio (substituindo este 
ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do 
PMOB), membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado António 
Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa ter a reunião a finalidade de apreciar a 
Deliberação nQ 2 desta comissão, que altera os anexos 80, 
81, 82 e 83, referidos no Art. 1Q da Deliberação nQ 1, de 
15/4/93, e de apreciar. no 2Q turno, o parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 1.398/93, que dispõe sobre a reorganização 
da Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -
AOEMG -, estabelece níveis de vencimentos e dá outras 
providências, de autoria do Governador do Estado. Em 
seguida, distribui o Projeto de Lei nQ 1.398/93 ao Deputado 
Baldonedo Napoleão. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 2g fase da Ordem do Dia, com discussão e votação 
de proposição da comissão. A Presidência faz a leitura da 
deliberação supracitada. Submetida a discussão e votação, é 
a deliberação aprovada. Na fase de discussão e votação de 
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 
o Presidente passa a palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão, 
para que emita seu parecer sobre o projeto supracitado. que 
é pela aprovação da matéria. no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente Bonifácio Mourão 

Baldonedo Napoleão - José Renato. 
ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Roberto Amaral, Baldonedo 
Napoleão, Raul Messias, Romeu Queiroz e Bonifácio Mourão. 
membros da comissão supracitada. É registrada também a 
presença do Deputado Marcos Helênio. Havendo número 
regimental e na ausência do Presidente, Deputado Célio de 
Oliveira, assume a Presidência o Deputado Roberto Amaral, 
que declara abertos os trabalhos e informa ter a reunião a 
finalidade de apreciar as propostas recebidas nas audiências 
públicas regionais cujos temas são pertinentes a esta 
comissão. Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião por 
alguns minutos para que os parlamentares tomem conhecimento 
das propostas e possam discuti-las. Reabertos os trabalhos, 
a Presidência designa o Deputado Baldonedo Napoleão para 
apresentar o relatório das propostas e informa que elas 
serão discutidas por esta com1ssão juntamente com as outras 
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comissões permanentes da Casa, com a participação do Or. 
Paulo Paiva, Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. Cumprida a final idade da reunião e nada 
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença 
dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente Baldonedo Napoleão João 

Marques - Raul Messias. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

411ª REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 3/8/93 pelo 

Deputado lbrahim Jacob 
O Deputado Ibrantm Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados: 

toda tecnologia, por mais avançada que seja, a qualquer 
título, jamais justificará, em nenhuma sociedade e 
circunstância e em nenhum tempo, o sacrifício irracional e 
frio do elemento humano, porque, sem o elemento primordial, 
que é o humano, decai de sua magnitude e se perde no caos da 
mais absoluta nulidade. A tecnocracia pode ser um meio até 
eficaz, mas jamais será um fim. Sua função é acessória, e 
não, principal. 

É com esse pensamento que venho fazer o mais veemente 
protesto contra a forma como vem sendo conduzido um apenas 
suposto processo de modernização financeira do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais. Embora seja uma das mais 
notáveis instituições do gênero em nosso Estado, por certo, 
em virtude de uma incapacidade administrativa indisfarçável, 
preferiu o caminho fácil e covarde da recessão interna, do 
encolhimento, mediante o fechamento de agências tradicionais 
e a demissão de funcionários antigos, aptos, criando, dessa 
forma, estado de intranqüilidade em numerosas familias. numa 
época difícil, em que todo esforço para sobreviver é válido. 

Ao primeiro sintoma de mudanças errôneas no referido Banco, 
tive a oportunidade de denunciar, desta tribuna, que um 
v1c1o administrativo estava em marcha, ditado pelo 
irracionalismo social, com a demissão de 1.500 funcionários 
àquela época, o que contrariava o peso da tradição da 
empresa, criada ainda no Império, nascida e firmada pela 
operosidade do povo de Juiz de Fora - por coincidência, 
terra do atual Presidente da República. 

Não há nem pode haver motivo admissivel ou procedente que 
justifique uma reiterada ação dessa ordem, que significa a 
dilapidação pura e simples de uma conquista sóbria. de um 
património econômico construído por sucessivas gerações de 
funcionários bons, zelosos, afinados e entusiasmados com a 
empresa. os quais deram seu suor para que ela crescesse e 
prosperasse. tornando-se parte inalienável da história de 
nossas comunidades interioranas. O fechamento de agências 
não representa um passo no rumo da modernização propalada, 
mas um retrocesso estapafúrdio, fruto de mente menor, 
tacanha, limitada, sem a menor criatividade. Nenhuma 
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situação transitória é irreversível quando a imaginação e a 
vontade de trabalhar estão presentes. 

Ainda que outras empresas bancárias possam. eventualmente, 
suprir o papel das agências fechadas do CREDIREAL, na 
verdade, o fechamento puro e simples destas é também um 
desrespeito â sociedade, que, antes. acolheu, prestigiou e 
proporcionou lucro à empresa na cidade; serviu-se dela, sim, 
mas. principalmente, deu-lhe a oportunidade de auferir 
vantagens pecuniárias. em múltiplos aspectos, em seus 
variados serviços. proporcionando, conseqüentemente. 
prosperidade global à organização. 

A eventual falta de rentabilidade de determinadas agências 
não decorre apenas de contingências locais, porque. 
logicamente. as cidades por elas servidas não deixam de 
evoluir; seu progresso, por menor que seja. acontece. 
oferecendo, dessa forma, condições para a diversificação dos 
tipos de exploração econômica. Logo, a rentabilidade é 
incidental. de fato, mas em função da incompetência 
administrativa da empresa quanto à forma de gerir e de 
prestar os serviços. Não há outra justificativa plausível 
para o fato, ainda mais considerando que, na roda-viva da 
ciranda financeira, os Bancos são, obviamente. as empresas 
mais rentáveis existentes neste País. 

Desse modo, o fechamento de agências ou decorre de 
cumplicidade política inconfessável, ou é parte de uma 
estratégia caduca, que. por si. revela acefalia e capitula 
na mediocridade de pessoas incapazes, que, usando o pretexto 
de uma suposta técnica. agem com a mais pura 
insensibilidade, em termos sociais. Esse irracionalismo, 
profundamente desumano, pesa e irá pesar, repercutirá e 
muito no equilíbrio de nossa sociedade, por causa da 
abolição de valores locais, de sustentação da comunidade. 
mediante o indiscriminado sacrifício de excelentes 
trabalhadores. levados, intencionalmente ou não, a 
trabalhar em agências transformadas em deficitárias e 
forçadas ao retrocesso. 
Particularmente, por efeito da longa convivência, reporto-

me ao exemplo da agência do CREDIREAL de Ubá: com uma 
tradição de 60 anos, prestava relevantes e inestimáveis 
serviços àquela sociedade e dela recebia resposta. em termos 
econômicos. positiva e adequada, na dimensão dos serviços 
oferecidos. Era a tradição. E, se, por acaso, aconteceu um 
processo de estagnação nos negócios, é porque, por ordem 
superior, escassearam-se os serviços e a timidez 
administrativa substituiu uma capacidade gerencial antiga, 
tradicional e eficiente. Outras agências da região, como as 
de Muriaé e de Visconde do Rio Branco, as quais também 
conheci de perto, no esplendor de sua atividade, foram 
submetidas ao mesmo vexame do fechamento, e sem razão de 
ser. 

Ora, uma coisa é clara: a tecnocracia. por mais que se 
identifique com as c1encias exatas dos números, não pode 
abolir o elemento humano do trabalhador. centro básico da 
ciência social e para o qual convergem os valores mais 

~L--------------------------------------------------------" 
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sagrados da sociedade. Não adianta acertar 
se erra no homem, que é a essência da criação 

toda a riqueza. em qualquer forma e em 

Assim, quero manifestar o meu repúd.io, o repúdio da 
sociedade pela infeliz iniciativa da administração do Banco 
de Crédito Real. que. usando de prerrogativas contestáveis. 
comete mais um erro que afeta a comunidade e nada acrescenta 
para si. Está, mais uma vez, comprovado que, neste Pais, há 
uma tremenda e aberrante inversão de valores, um dos motivos 
clamorosos do rastejar de nosso povo pela história, à margem 
do mundo desenvolvido, onde o social tem prioridade. Que 
nosso protesto chegue ao conhecimento de S. Exa. o 
Governador Hélio Garcia para que ele determine uma revisão 
urgente dos métodos empregados pela administração do 
CREDIREAL antes que mais uma de nossas instituições se 
extinga, a exemplo do que ocorreu com a MinasCaixa. 

411ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 3/8/93 pelo 

Deputado Roberto Amaral 
O Deputado Roberto Amaral - (-Lê,) 
Em 5/7/1893, sob os ausp1c10S da RepUbl ica recém-

proclamada, o Presidente Afonso Pena sancionou a Lei nQ 51, 
criando a Junta Comercial de Minas Gerais. Desde essa data 
memorável, a entidade funcionou ininterrupta e 
adequadamente, estando agora subordinada à Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio, cujo atual Secretário é o 
Dr. Francisco Antônio de Mello Reis. 
Seus dirigentes sempre foram zelosos em proteger o bom nome 

da instituição e sempre primaram pela idoneidade e lisura. 
Não é de admirar, portanto, que os atos praticados tenham 
sempre coibido os empreendimentos ilícitos ou lesivos ao 
património público. 

É certo que, de tempos em tempos, a junta sofre 
reestruturação. mas em função exclusivamente da dinâmica 
social e das atividades produtivas, que se multiplicam e se 
renovam a cada ano. Foi o que ocorreu em 17/11/70, por 
intermédio do Decreto ng 13.173, que ratificou os seus 
tradicionais papéis - de execução do registro do comércio e 
assentamento dos usos e das práticas mercantis e lhe 
concedeu as prerrogativas de fiscalizar, punir e exonerar os 
tradutores públicos. intérpretes comerciais. leiloeiros, 
avaliadores comerciais e corretores oficiais de mercadorias, 
além de exercer fiscalização sobre depósitos e empresas de 
armazenagem . 

Estávamos, então, na fase áurea do crescimento econômico 
brasileiro, com Minas Gerais à frente de quase todos os 
Estados da Federação, pois detinha parque industrial em 
franca ascensão e um setor de serviços que se expandia a 
olhos vistos. Por isso mesmo, os processos de registro de 
firmas e consultas eram encaminhados à Junta Comercial 
ininterruptamente e, em conseqüência, contribuintes e 
postulantes a empresar1os começaram a reivindicar respostas 
imediatas aos serviços encomendados. 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Querendo atender sempre bem e com presteza, a Junta 
Comercial automatizou os seus equipamentos em meados daquela 
década. quando, no Brasil, era raríssimo o uso do 
computador. 

Valendo-se da tecnologia então disponível, transformou o 
seu gigantesco arquivo de milhões de páginas em alguns rolos 
de microfilmes. Em conseqüência da racionalização. serviços 
que demoravam meses puderam ser concluídos em 72 horas ou 
menos. Os registros de empresas individuais eram e continuam 
sendo liberados na hora, já acompanhados do Cadastro Geral 
do Contribuinte (CGC). 

Neste ano de 1993, completa 100 anos essa instituição. que, 
por mês, recebe 12 mil pedidos de registros por parte das 
empresas mineiras e dá o pronto atendimento a eles. Até 
junho deste ano verificou-se o registro de mais de 1 milhão 
de empresas. 

Atualmente, a Junta Comercial, com sede em Belo Horizonte, 
possui seis unidades regionais no interior do Estado (Juiz 
de Fora. Uberaba, Uberlândia, Varginha, Governador Valadares 
e Montes Claros) que são as responsáveis por registrar todo 
o comércio mineiro, desde empresas de sociedade anônima até 
as microempresas. Nesta oportunidade. gostaria de destacar 
também o trabalho da Supervisara da Junta Comercial em 
Montes Claros, Ora. Maria Piedade Souza, que muito tem 
contribuído para o desenvolvimento de nossa cidade e de toda 
a região. 

Capitaneada por uma brilhante administração. tendo à frente 
o Presidente Hiram Reis Corrêa, o Vice-Presidente Nirlando 
Moacir Beirão e o Secretário-Geral Célio Cota Pacheco, a 
Junta Comercial hoje representa a síntese do nosso progresso 
e da nossa evolução, e é tão mineira quanto a própria Minas 
Gerais e seus melhores valores. 

Cidadão atento aos fatos marcantes do nosso Estado, 
externamos, desta tribuna, voto de fel i cidades á Junta 
Comercial de Minas Gerais e de parabéns a todo o seu corpo 
de funcionários e convidamos todos os mineiros a aplaudir as 
gerações de homens ilustres que tanto contribuíram e 
continuam contribuindo, com a sua profícua existência. 

Por último. gostaria de comunicar a todos que já apresentei 
requerimento a esta Casa solicitando a imediata realização 
de uma reunião especial para homenagear o brilhante século 
de vida da Junta Comercial de Minas Gerais. 

411ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 3/8/93 pelo 

Deputado Bené Guedes 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

pessoas presentes nas galerias. antes de mais nada. 
gostaria de dizer da nossa satisfação em nos reencontrarmos, 
após o recesso. Na oportunidade, queria pedir a Deus que 
ilumine a todos nós. a fim de que possamos realizar um bom 
trabalho neste segundo semestre, procurando voltar os nossos 
olhos para os interesses maiores da nossa Minas Gerais. 

Como representante da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, 
localizada no Sul de Minas, queria dizer que venho lutando 
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pela melhoria dos serviços de abastecimento daquela cidade. 
desde 1989. Após assumir a Prefeitura, o atual Prefeito Elói 
Radin deu inicio a uma luta incessante junto ao Presidente 
da COPASA. Dr. Ruy Lage, procurando resolver o problema. 
Essa luta chegou, hoje, ao seu final. Em solenidade 
realizada hoje pela manhã, com a participação do Sr. 
Prefeito daquela simpática e acolhedora cidade, do 
Presidente da COPASA, Or. Ruy Lage, e do Presidente da 
Câmara Municipal, or. José Renato Paiva. e com a presença 
de várias autoridades, Vereadores e Diretores da COPASA, foi 
assinado convênio que concede à COPASA a oportunidade de, a 
partir de agora, comandar o sistema de abastecimento de água 
da cidade de São Gonçalo do Sapucai. Este é um grande 
beneficio, realmente. O problema de abastecimento de água 
daquela cidade é terrível. O sistema é precário e 
ultrapassado. Agora, a COPASA fará um investimento de cerca 
de US$1.200.000,00, numa obra que realmente engrandece e 
marca um governo. 

Nesta oportunidade, queremos agradecer ao Presidente da 
COPASA, aos seus Diretores e. especialmente, ao Governador 
Hélio Garcia, que foi sensível aos nossos apelos e deu sinal 
verde para que a COPASA pudesse estar à frente desse 
importante serviço, que vai dar àquela cidade uma outra 
feição. No aspecto social, isso significará um grande ganho 
para a cidade. Ficamos imensamente felizes por termos 
participado dessa luta, juntamente com outras pessoas de São 
Gonçalo influentes em Belo Horizonte. Como exemplo, podemos 
citar o Dr. João Alberto e o Dr. Haroldo Nogueira, da 
COPASA. São filhos de São Gonçalo, que não mediram esforços 
para nos ajudar nessa empreitada. 
Fica registrado o nosso profundo agradecimento ao Governo 

do Estado e à COPASA. Queremos desejar, ainda, que seja 
realizado na cidade um trabalho bem proveitoso. 
Gostaríamos de agradecer, também, ao Secretário da 

Educação. Prof. Walfrido dos Mares Guia, pela 1 iberação de 
recursos para a reforma de duas importantes e tradicionais 
escolas no Município de Leopoldina. As Escolas Estaduais 
Augusto dos Anjos e Marco Aurélio Monteiro de Barros vão 
receber melhoramentos consideráveis, uma vez que as verbas 
foram liberadas.Em razão disso, não poderíamos deixar de 
registrar aqu1 o nosso agradecimento. Muito obrigado. 

411ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 3/8/93 pelo 

Deputado Bonifácio Mourão 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs . 

Deputados. nesta oportunidade, queremos apresentar nossa 
solidariedade às famílias das vitimas do lamentável acidente 
ocorrido na noite do último domingo, envolvendo um ônibus da 
Gontijo e outro da Viação Pássaro Verde. vindo um deles de 
Governador Valadares para Belo Horizonte. 

Como todos sabem, nesse acidente faleceram 21 pessoas e 
ficaram feridas 54. O pior já aconteceu. Em relação ao 
tamanho da tragédia, tudo que se fizer é pouco. Ninguém pode 
retornar essas pessoas ao convívio de suas famil ias. Resta-
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nos pedir a Deus que lhes dê força e resignação para vencer 
a dor deste momento; porém, há de se fazer uma investigação 
rigorosa para apurar se, efetivamente. houve imprudência, 
negligência ou imperícia, principalmente em se tratando de 
coletivo, com conseqüência tão grande, expressa em inúmeras 
vidas perdidas, ínvalidezes e ferimentos em diversas 
pessoas. 

Como representante da região do vale do Rio Doce, que tem 
tantas vitimas nesse acidente, não poderia deixar de fazer 
esta manifestação. Lamentamos o acidente e, ao mesmo tempo, 
nos colocamos em posição vigilante, querendo uma apuração 
justa e criteriosa, para que os culpados sejam efetivamente 
punidos com a merecida justiça e para que essa dolorosa 
lição sirva de advertência à empresas e aos motoristas de 
ônibus. O respeito à vida humana é um dever de todos nós, 
mormente daqueles a quem a segurança de seres humanos é 
confiada. Poucas são as famílias brasileiras que não têm 
sequer um parente vítima de acidente de trânsito. Nossas 
estradas se transformaram em verdadeiros açougues humanos. A 
imprudência no trânsito tem sido a grande causadora desses 
infortúnios. Alguma coisa de concreto e urgente tem de ser 
feita. Não é possível continuar assim. A vida é dom muito 
precioso! Estradas perigosas como a BR-262 precisam de 
melhorias imediatas; as empresas de ônibus têm de ser 
fiscalizadas mais de perto e com maior rigor; os motoristas, 
sobretudo os de coletivos, têm de ter maior consciência de 
suas responsabilidades. A vida humana é dom muito precioso! 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de agosto de 1993 

ATA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE AGOSTO DE 1993 

Presidência da Deputada Maria Olívia 
SUMÁRIO' COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
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José Ferraz - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Ambrósio 
Pinto- Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro Cóssimo 
Freitas- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Homero Duarte 
- Ibrahim Jacob - José Laviola - José Leandro Márcio 
Miranda- Maria Elvira -Maria Olívia- Miguel Barbosa-
Péricles Ferreira Roberto Luiz Soares Ronaldo 
Vasconcellos Tarcisio Henriques Wanderley Ávila 
Wellington de Castro. 

Falta de "Quorum'' 
A Sra. Presidente (Deputada Marta Ollv!a) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de 
amanhã, d1a 10, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pela Sra. 
Presidente é a publicada na edição anterior.)_ 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 11.877 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 90, VII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
mineira, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, 
que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos 
símbolos e niveis de vencimentos e dos proventos do pessoal 
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências. 

Publicado em 2/7/93. foi o veto enviado ao Poder 
Legislativo, nos termos do art. 70, ~~ 3Q e 5Q, da Carta 
mineira, e constituiu-se esta comissão especial para, de 
acordo com o art. 234 do Regimento Interno, sobre ele emitir 
parecer . 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Executivo exclui da sanção os arts. 11 e 

12 da Proposição de Lei no 11.877. 
O art _ 11 , resu 1 tant e da aprovação da Emenda nQ 16, 

apresentada em Plenário pelo Deputado Bonifácio Mourão, 
dispõe sobre a extensão da gratificação de incentivo à 
docência aos professores aposentados. 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Entre os argumentos apresentados pelo Governador do Estado 
para justificar a negativa de sanção ao dispositivo, 
destaca-se a lembrança de que providência análoga é 
determinada pelo art. 12 da Proposição de Lei nQ 11.878. 
Ora. o próprio Chefe do Poder Executivo reconhece. em sua 
argumentação, a justiça e a necessidade de que se incorpore 
a gratificação em tela aos vencimentos dos professores. de 
forma a minorar as dificuldades por que passam os docentes 
estaduais, especialmente os aposentados e inativos. 

Assim sendo, o art. 11 da Proposição de Lei no 11.877 não é 
incompatível com o espirito da política proposta pelo Poder 
Executivo. conforme pode ser deduzido do exame das razões do 
veto. Deve, portanto. ser rejeitado o veto oposto ao artigo 
acima citado. 
Oart. 12da Proposiçãode Lei nQ 11.877, por sua vez, 

pretende modificar regras relativas à contagem de tempo para 
apostilamento. Trata-se de matéria complexa e de amplo 
alcance e relevância. conforme argumenta o Governador do 
Estado em suas razões de veto. 

Assim, não é recomendada a alteração das regras em vigor 
sem que sejam efetuados exames cuidadosos dos impactos e das 
conseqüências decorrentes da aprovação da nova sistemática. 

Conclusão 
Em face 

ao art. 
12. 

do exposto, opinamos pela rejeição do veto oposto 
11 e pela manutenção do veto incidente sobre o art. 

Sala das 
Célio de 

- AntOnio 

Comissões, 10 de agosto de 1993. 
01 iveira, Presidente - Francisco Ramalho, 

Júlio. 
PARECER SOBRE O 

Mesa 
REQUERIMENTO NQ 4.395/93 
da Assembléia 
Relatório 

Relator 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, vem à Mesa, para 
receber parecer. a proposição em epígrafe, publicada em 
28/5/93. 

Requer o parlamentar sejam solicitadas informações ao Sr. 
Secretário de Recursos Humanos e Administração as seguintes 
informações: o órgão em que estão atualmente lotados os 
servidores da extinta MinasCaixa. com especificação do 
número de servidores em cada órgão e em cada setor deste; e 
a cidade em que os referidos servidores prestam serviço e o 
número deles por cidade. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da 

privativa da Assembléia Legislativa por força 
XXXI, da Constituição do Estado, ''in verbis": 

competência 
do art. 62, 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluidos os da administração indireta'' . 
O requerimento submete-se. ainda, ao comando do art. 54, § 

2Q, da Carta Estadual. a seguir transcrito: 
"Art. 54- .............................................. . 

~~------------------------------------------------------------~ 
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§ 2Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário 
de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa importam crime de responsabilidade.". 
Trata-se de matéria sujeita à apreciação do Plenário, 

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno, a 
qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos 
arts. 246 e 80, VIII, "d", do mencionado estatuto. 
Referentemente ao mérito, entendemos que a proposição versa 

sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em vista que os 
dados solicitados por seu intermédio subsidiarão a ação 
fiscalizadora do Poder Legislativo em assunto de interesse 
público, qual seja, o cumprimento das medidas complementares 
da extinção da MinasCaixa. 

Consideramos necessária a apresentação das Emendas nos 1, 
que visa a complementar a denominação do cargo do 
intermediário do pedido de informação; 2, em que se 
substitui o termo "funcionários" por "servidores", para 
adequar o texto da proposição a sistemática das 
Constituições Federal e Estadual em vigor; e 3, para 
aperfeiçoamento da proposição. no que tange à técnica 
legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 4.395/93, com as emendas a seguir apresentadas. 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se a expressão "Secretário de Estado da 
Administração Pública" por "Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração". 

EMENDA NO 2 
Substitua-se o termo "funcionáriÕs" por "servidores". 

Substitua-se o termo 
Econômica do Estado 
Sala de Reuniões da 

1993. 

EMENDA NO 3 
"Minas caTxa" pela expressão: "Caixa 
de Minas Gerais- MinasCaixa ". 
Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - Elmo 
Braz- Bené Guedes- Sebastião Helvécio- Amilcar Padovani. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.412/93 
Mesa da Assembléia 

De autoria 
para receber 
4/6/93 . 

Relatório 
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
parecer, a proposição em epigrafe, 

vem à Mesa, 
pub 1 i cada em 

Solicita o parlamentar seja feito pedido de informações à 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG 
acerca da situação atual de pavimentação da estrada que liga 
os Municípios de Dionisio, Marliéria e Jaguaraçu, passando 
pelo Parque Florestal do Rio Doce. 

Fundamentação 
O requerimento em exame está sujeito à apreciação do 

Plenário. conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento 
Interno da Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer 

!L_ ______________________________________________________ -" 
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da Mesa. nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
mencionado estatuto. 

A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. é matéria da 
competência privativa da Assembléia Legislativa, por força 
do art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, a qual. em seu 
art. 54. 99 2Q e 3Q, versa sobre o pedido de informações, 
pela Mesa da Assembléia, a Secretário de Estado e a di-
rigente de entidade da administração indireta. 

No que se refere ao mérito. entendemos que o requerimento 
trata de matéria de interesse público, tendo em vista que as 
informações solicitadas por seu intermédio subsidiarão a 
ação fiscalizadora do Poder Legisl.ativo com relação ao 
andamento de obra pública de relevância para a economia e o 
turismo mineiro. 

Para aperfeiçoamento da proposição no tocante à técnica 
legislativa. apresentamos. na conclusão, as Emendas nos 1 e 
2. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

no 4.412/93, com as emendas a seguir apresentadas. 
EMENDA No 1 

Substitua-se a expressão "à SETOP-Secretaria" por "ao Sr. 
Secretário" . 

EMENDA No 2 
Substitua-se a expressão "DER-MG-;; por "Sr. Diretor-Geral do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER-MG". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz. Presidente Amilcar Padovaní, Re.lator 

Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes Sebastião 
Helvécio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.413/93 
Mesa da Assembléia 

De autoria 
para receber 
em 4/6/93. 

Relatório 
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, vem à Mesa. 
parecer, o requerimento em epígrafe. publicado 

Requer o parlamentar seja formulado pedido de informações à 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG 
acerca da situação atual de pavimentação da estrada que liga 
os Municípios de Dionísio e São Domingos do Prata. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa. por força do art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado. "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta;" . 
O requerimento submete-se. ainda, ao comando do art. 54, §§ 

2Q e 3Q, da Carta Estadual, que versa sobre o encaminhamento 
de pedido de informação pela Mesa da Assembléia, 

E L-------------------------------------------------------------~ 
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respectivamente. a Secretário de Estado e a dirigente de 
entidade da administração indireta; 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento 
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa. nos 
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido Diploma. 
Referentemente ao mérito, entendemos tratar-se de matéria 

conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações 
solicitadas por intermédio da proposição em exame 
subsidiarão a ação fiscalizadora de que o Poder Legislativo 
é constitucionalmente incumbido. no que se refere a 
realização de obra pública de caráter relevante. 
Apresentamos, na conclusão deste parecer, emendas com 

vistas ao aperfeiçoamento do requerimento quanto à técnica 
legislativa. 

Em face do exposto, 
nQ 4.413/93, com 
apresentadas. 

Conclusão 
opinamos pela 
as Emendas 

aprovação do Requerimento 
nQs e 2. a segui r 

EMENDA NQ 1 
Substitua-se a expressão "à SETOP - Secretar i a de" por "ao 

Sr. Secretário de". 
EMENDA NQ 2 

Substitua-se a expressão "OER-MG" por "Sr. Diretor-Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais- DER-MG''. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente- Sebastião Helvécio, 

Elmiro Nascimento - Elmo Braz Bené Guedes 
Relator 

Amilcar 
Padovani. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.446/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, vem à Mesa, para receber parecer, o 
requerimento em epígrafe, publicado em 12/6/93. 
Pela proposição, objetiva-se sejam solicitadas informações 

ao Sr. Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais 
acerca do resultado do lucro líquido da loteria nos três 
últimos anos e da forma de sua atual aplicação. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da 

privativa da Assembléia Legislativa por força 
XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

competência 
do art. 62. 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta:". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54. f 

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

informação a dirigente de entidade da administração 
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indireta, ao Comandante Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa. ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização.''. 
Trata-se de matéria sujeita à apreciação do Plenário, 

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno da 
Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, 
nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do mencionado 
estatuto. 

No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição 
versa sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em vista 
que as informações a serem solicitadas por seu intermédio 
subsidiarão o exame do Projeto de Lei nQ 1.034/92, em 
tramitação nesta Casa, o qual visa a instituir o Programa 
Estadual de Crédito Educativo - PECE -. com a utilização, 
entre outros, de recursos provenientes do lucro liquido 
resultante da exploração da Loteria do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 4.446/93. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, Relator - Elmiro 

Nascimento- Elmo Braz Sebastião Helvécio Amilcar 
Padovani. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.452/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, vem 

receber parecer, o requerimento em epígrafe, 
12/6/93. 

à Mesa I para 
pub 1 i cada em 

Requer o parlamentar a transcrição nos anais da Casa da 
seguinte matéria: 

- editorial publicado no jornal "Estado de Minas" de 
3/6/93, sob o titulo: "Um grave prejuízo para Minas''; 

artigo de autoria do jornalista Carlos Lindenberg, 
publicado na edição de 3/6/93 do jornal "Hoje em Dia", sob o 
titulo "Minas precisa decidir o que quer com a Fiat". 

Fundamentação 
Sujeita-se a proposição em exame ao 

obediência ao comando dos arts. 246 
Regimento Interno. 

parecer da 
e 80. VIII, 

Mesa 
"C" I 

em 
do 

O pedido de inserção 
Casa está previsto no 
"in verbis": 

da matéria não oficial nos anais da 
art. 245, XIII, do aludido estatuto, 

Art. 245 -Será submetido a votação o requerimento escrito 
que solicitar: 

I - ...... . 
XIII - inserção. nos anais da Assembléia, dos documentos e 

pronunciamentos não oficiais. especialmente relevantes para 
o Estado". 

A matéria cuja transcrição o requerimento em análise propõe 
versa sobre a possibilidade da transferência de atividade da 

~~------------------------------------------------------------__J 
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FIAT Automóveis para São Paulo e as decorrências disso para 
a economia mineira. 

Tanto o editorial quanto o artigo abordam o assunto de 
maneira proficiente, constituindo, em nosso ver, valioso 
registro da atual história político-econ6mica do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento 

em exame. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento. Relator - Elmo 

Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio- Amilcar Padovani _ 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.458/93 

Mesa da Assembléia -
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, vem 
receber parecer. o requerimento em epígrafe, 
12/6/93. 

à Mesa, para 
publicado em 

Requer o parlamentar sejam solicitadas ao Sr. Secretário do 
Planejamento e Coordenação Geral informações sobre as 
atividades previstas no Plano Plurianual de Ação 
Governamental já efetivamente executadas pelo Governo do 
Estado. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

2Q , da Carta Estadual, a seguir transcrito: 
''Art.54- .................................. . 
§ 2Q- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário 

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

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno. a 
qual deve ser precedida de parecer da Mesa. nos termos dos 
arts. 245 e 80, VIII. "d". do aludido estatuto. 

Referentemente ao mérito, entendemos que a proposição se 
caracteriza como de interesse público, tendo em vista que as 
informações solicitadas por seu intermédio permitirão o 
exercício da ação fiscalizadora do Poder Legislativo com 
referência ao cumprimento, pelo Poder Executivo, das 
atividades concernentes à execução do Plano Plurianual de 
Ação Governamental elaborado pelo Governo do Estado, nos 
termos do art. 66. III, "g", da Constituição do Estado. 

Consideramos necessária a apresentação de emenda para 
completar a denominação do cargo do destinatário da 
solicitação. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 4.458/93, com a emenda a seguir apresentada. 

, EMENDA NQ 1 
A expressão "Secretário de Esta do do P 1 anej amento" 

acrescente-se o seguinte: "e Coordenação Geral". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento. Relator - Elmo 

Braz- Sebastião Helvécio- Amílcar Padovani. 
PARECER SOBRE C REQUERIMENTO NQ 4.487/93 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, vem à Mesa. para 
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em 
18/6/93. 
Solicita o parlamentar seja formulado pedido de informação 

ao Sr. Presidente da COPASA-MG a respeito do recebimento de 
tarifas de água e dos investimentos feitos pela empresa nas 
cidades de Timóteo. Ipatinga e Coronel Fabriciano. 

Fundamentaçao 
Sujeita-se a proposição em exame ao 

obediência ao comando dos arts. 246 
Regimento Interno. 

parecer da 
e80, VIII, 

Mesa, em 
"d". do 

A matéria em tela insere-se no âmbito da 
privativa da Assembléia Legislativa por força 
XXXI, da Const1tuição do Estado, "in verbis~: 

competência 
do art. 62, 

''Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Leg1slat1va: 
I - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , . . . . , . . . . , . . . , . . . , . . , . , . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta". 
O requerimento submete-se. ainda, ao comando do art. 54, § 

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

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa. sujeita a 
responsab i 1 i zação. " . 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. a qual deve ser precedida de parecer da Mesa. nos 
termos dos arts. 246 e 80. VIII. "d", do aludido estatuto . 
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição revela-se 

conveniente e oportuna, considerando-se que as informações a 
serem obtidas por seu intermédio permitirão o exercício do 
controle e da fiscalização do Poder Legislativo quanto ao 
desempenho de entidade integrante da administração indireta 
do Estado . 

Julgamos necessária a apresentação 
conferir maior clareza aos termos da 

Conclusão 

da Emenda 
proposição . 

nQ 1, para 

'L-------------------------------------------------------_j 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requeriménto 
nQ 4.487/93, com a emenda a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Substitua-se a expressão "da arrecadação e investimentos da 

empresa" por "do recebimento de tarifas de água e dos 
investimentos feitos pela empresa". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, Relator 

Nascimento- Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Padovani. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.509/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

E 1 miro 
Amí 1 car 

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, vem à Mesa. para 
receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado em 
25/6/93. 

Requer o parlamentar seja formulado pedido de informações à 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas acerca de 
denúncias formuladas por Geraldo Eustáquio Bicalho, 
residente em Belo Horizonte, contidas em correspondência por 
ele enviada ao parlamentar e anexada ao requerimento em 
exame. 

As denúncias aludem à falta de fiscalização, pelo DETRAN-
MG, dos ônibus controlados pelo SETRANSP, especialmente no 
que se atém à maneira como trafegam pelas vias públicas e 
como estacionam em áreas residenciais. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado, ''in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta;". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

2Q, da Carta Estadual, a seguir transcrito: 
"Art. 54- . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
1 2Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário 

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

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno, 
a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos 
arts. 246 e 80. VIII. "d". do aludido estatuto. 

Com relação ao mérito, entendemos que a proposição versa 
sobre matéria conveniente e oportuna, considerando que as 
afirmações a serem fornecidas por seu intermédio permitirão 
o controle do Poder Legislativo quanto ao cumprimento, por 
órgão estadual, da fiscalização da prestação de serviços 
públicos. no que respeita a sua eficiência e segurança. 

Julgamos necessário apresentar, na conclusão, emenda que 
visa à melhoria da proposição quanto à técnica legislativa. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 4.509/93, com a Emenda a seguir apresentada. 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se a 
Secretário". 

expressão "à Secretar i a" por "ao Sr. 

Sala de Reuniões da Mesa da 
1993. 

Assembléia, 5 de agosto de 

José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, 
Elmiro Nascimento - Elmo Braz Bené Guedes 
Padovani. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.527/93 
Me-sa da Assembléia 

Relatório 

Relator 
Amí 1 car 

De autoria do Deputado José Bonifácio. vem 
receber parecer, o requerimento em epígrafe, 
26/6/93. 

à Mesa. para 
pub 1 i cada em 

Solicita o parlamentar seja transcrito nos anais da Casa o 
Requerimento nQ 56/93, apresentado na Câmara Municipal de 
Barbacena pelo Vereador José Higino Ferreira. 

Na proposição que se pretende transcrever, o Vereador 
solicita seja formulado pedido à TELEMIG para solução do 
problema telefónico existente no Distrito de Correia de 
Almeida, sublinhando a necessidade de que a empresa 
substitua a mesa telefônica lá existente por outra com maior 
nUmero de troncos e ramais, e aludindo à precariedade dos 
serviços ali prestados e à falta de atenção da TELEMIG com 
relação às solicitações que lhe são dirigidas pela 
comunidade e pela Câmara dos Vereadores. 

O Deputado José Bonifácio anexou ao requerimento cuja 
transcrição pleiteia voto de protesto em razão do teor do 
Requerimento ng 56/93, aprovado por unanimidade pela Câmara 
Municipal de Barbacena. 

Fundamentação 
A transcrição de documentos e pronunciamentos não oficiais 

nos anais da Assembléia é prevista no inciso XIII do art. 
245 do Regimento Interno e sujeita-se ao parecer da Mesa, 
nos termos do art. 246 do aludido estatuto. 

O primeiro dispositivo citado qualifica a matéria a ser 
transcrita: aquela que se possa caracterizar como 
especialmente relevante para o Estado. 

Tal matéria há de ser, no nosso entendimento. o documento 
cujo registro contribua para o reconhecimento póstero de um 
momento da história mineira; de um modo de pensar e de agir 
comum da comunidade; ou de uma tendência que se vá 
delineando, de forma a influir depois no destino político do 
Estado. 

Entendemos que o documento apresentado à consideração da 
Mesa da Assembléia versa sobre matéria de suma importância 
para a solução do problema telefônico do Distrito de Correia 
de Almeida, do Município de Barbacena, mas cuja transcrição 
nos anais da Assembléia Legislativa não se enquadra na 
previsão do dispositivo regimental supracitado. 

Conclusão 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento 
nQ 4.527/93. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente 

Elmiro Nascimento - Elmo 
Helvécio. 

Amilcar Padovani. 
Braz - Bené Guedes 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.528/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

Relator 
Sebastião 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. vem ã Mesa, para receber parecer, o 
requerimento em epígrafe, publicado em 1Q/7/93. 
Objetiva a proposição seja formulado pedido de informações 

ao Sr. Diretor-Geral do DER-MG acerca dos motivos que 
levaram aquele órgão a modificar os editais de duplicação da 
Rodovia Fernão Dias. 

Fundamentação 
A matéria em exame situa-se na competência privativa 

Assembléia Legislativa, "ex-vi" do art. 62, XXXI, 
Constituição do Estado, que determina: 

da 
da 

''Art. 62- Compete privativamente ã Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluidos os da administração indireta"; 
A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54, p 3Q, 

da Carta Estadual, a seguir transcrito: 
"Art. 54- ..... _ .. _ ........................ . 
1 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias. ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabi 1 i zação. ". 
O requerimento está sujeito ã apreciação do Plenário, 

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno da 
Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa. 
nos termos dos arts. 246 e 80. VIII, "d", do aludido 
estatuto . 

No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição 
versa sobre matéria conveniente e oportuna. visto que as 
informações a serem solicitadas por seu intermédio 
permitirão o controle do Poder Legislativo em relação ã 
execução de obras públicas. 

Sob o aspecto formal, consideramos necessária a 
apresentação de emenda para completar a denominação do cargo 
do destinatário do pedido de informações. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 4.528/93, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada . 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se a expressão "Di reter do Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER -" por "Sr. o i reter-Gera 1 do 

'~------------------------------------------------------------~ 
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Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER-MG -" 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - Elmo 

Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.533/93 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, vem à Mesa. para 
receber parecer, o requerimento em epígrafe. publicado em 
1Q/7/93. 
Objetiva o parlamentar sejam solicitadas ao Sr. Secretário 

do Planejamento e Coordenação Geral informações 
consubstanciadas no envio a esta Casa de relação dos 
projetos que serão contemplados com o resultado líquido da 
colocação do Bônus Externo do Estado de Minas Gerais, a ser 
emitido nos termos da Lei nQ 11.116, de 25/6/93. 

Conforme dispõe o§ 1Q do art. 1Q da citada lei. o pro-duto 
decorrente da emissão do bônus destina-se à aplicação em 
projetos de saneamento. educação. segurança, meio ambiente e 
em projetos definidos no Plano Plurianual de Investimentos 
do Estado. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62. 
XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

''Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta". 
O requerimento submete-se. ainda, ao comando do art. 54, p 

2Q, da Carta Estadual. a seguir transcrito: 
"Art . 54 - ............................................. . 
p 2Q- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário 

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

Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento 
Interno da Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer 
daMesa, nostermos dosarts. 246e 80, VIII. "d", do 
aludido estatuto. 
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição 

caracteriza-se como conveniente e oportuna, tendo em vista 
que as informações a serem obtidas por seu intermédio 
permitirão a esta Casa a fiscalização e o controle da 
aplicação para a qual o bônus foi especificamente 
instituído. 
Julgamos necessar1a 

aperfeiçoamento do 
legislativa . 

a apresentação 
requerimento 

Conclusão 

de emendas 
quanto á 

para o 
técnica 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Em face do exposto, 
nQ 4.533/93, com 
apresentadas. 

opinamos pela aprovação do Requerimento 
as Emendas nQs 1 e 2, a seguir 

EMENDA NQ 
Acrescente-se ao f i na 1 da expressão "Secretário do 

Planejamento" o seguinte: "e Coordenação Geral". 
EMENDA No 2 

Acrescente-se ao final do requerimento o seguinte: "Externo 
do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nQ 11.116, de 
25/6/93. ". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz. Relator 

Nascimento- Bené Guedes -Sebastião Helvécio 
Padovani. 

PARECER SOBRE O 
Mesa 

REQUERIMENTO NQ 4.534/93 
da Assembléia 

Relatório 

Elmiro 
Ami 1 car 

De autoria 
para receber 
em 2/7/93. 

do Deputado 
parecer. o 

Antônio Carlos Pereira. vem à Mesa, 
requerimento em epígrafe, publicado 

Solicita o parlamentar seja formulado pedido de informações 
ao Procurador-Geral do Estado acerca do que se segue: 

- se foi firmado contrato entre órgão do Governo, da 
administração direta ou indireta, e as empresas Sealbrent 
Holdings Limited, com sede em Dublin, Irlanda, e em 
Telavive, Israel; Trace Trading Company e Tracecon 
Telecomunicações e Informática Ltda.; ou se foram assinados 
contratos em que essas empresas serviam como agentes ou 
representantes exclusivos de fabricantes e vendedores; 

- em caso afirmativo, solicita-se, ainda, sejam informados: 
o nome das empresas contratante e contratada; o objetivo e o 
valor do contrato; a data da assinatura e a da publicação do 
contrato no diário oficial do Estado; e a situação atual do 
contrato, ou seja, se já foi executado ou se ainda se 
encontra em execução. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, "ex-vi" do art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado, que determina: 

''Art. 62- Compete privativamente á Assembléia Legislativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta" . 
A proposição embasa-se. ainda, nos termos do art. 54. § 3Q, 

da Carta Estadual. a seguir transcrito: 
"Ar t . 54 - .... __ . . _ ....... . 
f 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa. ou o não-atendimento no 
prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabi 1 i zação. " . 

§~------------------------------------------------------------~ 
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O requer1mento está sujeito à apreciação do Plenário, 
conforme estabelece o art. 245, XII, do Reg1mento Interno da 
Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, 
nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido 
estatuto. 

No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição se 
caracteriza como de interesse público, tendo em vista que as 
informações a serem obtidas por seu intermédio permitirão o 
cumprimento da ação fiscalizadora do Poder Legislativo em 
relação à assinatura de contrato entre o Estado e terceiros. 

Conclusão 
Em face do exposto; opinamos pela aprovação do Requer1mento 

nQ 4.534/93. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 

1993. 
José Ferraz, Presidente -

Nascimento - Elmo Braz 
Padovani. 

Bené Guedes, Relator - Elmiro 
Sebastião Helvécio Amilcar 

~L--------------------------------------------------------" 
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Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 414ã REUNIÃO DRDINARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 10 DE AGOSTO DE 1993 

Presidência dos Deputados José Ferraz e Elmiro Nascimento 

208 

SUMARIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas-
Apresentação de Propostções: Projetos de Lei do nQ 1.552 ao 
1.561/93 Requerimentos do nQ 4.586 ao 4.592/93 
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio, João Batista, 
Geraldo da Costa Pereira e Raul Messias Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Tarcísio Henriques. Milton Salles 
e José Militão- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Antônio Carlos Pereira e Raul Messias; questão de ordem; 
discursos dos Deputados Roberto Carvalho, Marcos Helênio e 
Clêuber Carneiro 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Designação de comissões: Comissão Especial para desincumbir-
se da missão de participar das ações do Governo de Minas, 
que se engaja na luta contra a fome e a miséria, a 
requerimento do Deputado Agostinho Patrus Comissões 
Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às 
Proposições de Lei nQs 11.949, 11.948 e 11.942 - Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de pa-
receres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 1.284/93; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado Tarcísio 
Henriques; rejeição - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.286/93; Reque-
rimento do Deputado Tarcísio Henriques (adiamento da 
discussão); aprovação Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio, João Batista e Geraldo da Costa 
Pereira; aprovação -Requerimento do Deputado Raul Messias; 
discurso do autor do requerimento; aprovação 2ê Fase: 
Discussão e votação de proposições: Discussão, no 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 1. 108/92; aprovação, com as Emendas nQs 
1 e 2 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Elmo Braz 

- Roberto Carvalho- Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Âlvaro António- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - António Carlos Pereira - António 
Fuzatto António Júlio Antónío Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Baldonedo Napoleão- Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssimo Freitas- Dilzon Melo 
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco 
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -

~L_ ______________________________________________________ __ 
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José Leandro - José Maria Pinto - José Renato Márcio 
Miranda - Marcos Helênio Maria Elvira Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Mílton Salles- 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- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Elmlro 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 à leitura das 
atas das reuniões anteriores. 

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à 
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrição. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 
a Mesa passa a recebe~ 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 1.552/93 

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Allan Kardec, 
com sede no Município de Lavras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - F1ca declarado de utilidade pública o Grupo 

Espírita Allan Kardec, com sede no Município de Lavras. 
Art _ 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 10 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira 
Justificação: O Grupo Espírita Allan Kardec é uma 

associação religiosa que tem por finalidade maior estudar e 
divulgar os preceitos espíritas. 

Fundado em 27/2/27, vem, desde então. prestando relevantes 
serviços na área social. amparando os carentes, dando-lhes 
completa assistência material, educativa e espiritual, 
cooperando, dessa maneira, para o desenvolvimento da 
verdadeira fraternidade universal_ 
Verifica-se. ainda, que a entidade cumpre todos os 

requisitos legais para que se possa declará-la de utilidade 
pública. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno . 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. .104, inciso I, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.553/93 
Declara de utilidade pública a Associação 

Amigos do Planalto. com sede no Município de 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Metodista dos 
Belo Horizonte. 
Gera i s decreta: 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Art. 1Q 
Metodista 
Município 

Art. 2Q 

-Fica declarada de utilidade pública a Associação 
dos Amigos do Planalto - AMAP - com sede no 
de Belo Horizonte. 

Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A Associação Metodista dos Amigos do Planalto 

- AMAP -. com sede no Município de Belo Horizonte. é uma 
sociedade civil de serviço social sem final idade lucrativa, 
que presta serviço inigualável na área social. dentro da 
comunidade planaltina, com especial ênfase ao menor carente. 
Destina-se a entidade a realizar obras cristãs de natureza 
social. beneficiando os necessitados. sem nenhuma 
discriminação de ordem religiosa, política, de raça, cor ou 
nacionalidade. Criada em 19/9/82. funciona na Av. General 
Carlos Guedes, 794, no Bairro Planalto. em Belo Horizonte. 

Por reputar como de fundamental importância para a 
sociedade, a criação de instituições sociais desse naipe, 
que visem atender ao menor carente, principalmente quando 
administradas por Igrejas. que reúnem condições moraís e 
éticas para o desenvolvimento de serviço tão relevante, é 
que submeto à apreciação dos meus nobres pares o presente 
projeto de lei. 

Ademais, preenchendo a AMAP todos os requisitos exigidos 
pela Lei nQ 5.830, de 1971, e pelo art. 178, f SQ, incisos 
I e II, do Regimento Interno, aguardo de meus pares a 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto ãs Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.554/93 
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Recanto das 

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

Mães Recanto das Mães Felizes, com sede no Município de 
Betim. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
Geraldo da Costa Pereira 

de sua 

Justificação: O Clube de Mães Recanto das Mães Felizes do 
Município de Betim é uma instituição civil sem fins 
lucrativos, com sede e foro em Betim; é constituído por 
tempo indeterminado, tendo como objetivo promover o bem 
comum. Conforme atesta o Juiz de Direito da Comarca de 
Betim. Dr. Carlos Pena da Silveira, na documentação anexada 
ao processo, a entidade em questão funciona há mais de dois 
anos, desempenhando as atividades propostas em seu estatuto, 
sendo sua diretoria composta de pessoas idôneas, que não 
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recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Por 
evidenciar o carãter de utilidade pública de que se reveste 
a entidade, esperamos a aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

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

PROJETO OE LEI NQ 1.555/93 
Declara de utilidade pública o Grupo Teatral Acadêmicos 

Amestrados, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo 

Teatral Acadêmicos Amestrados, com sede em Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: Se existe uma entidade simpática à população 

belo-horizontina. que tem acompanhado com interesse e 
participação a sua trajetória, esta é inquestionavelmente o 
Grupo Teatral Acadêmicos Amestrados. 

Por trás do título espirituoso, está um grupo teatral sem 
fins lucrativos, formado por alunos da Faculdade de Medicina 
da UFMG, criado em 1954, que desde então, à exceção do 
período em que esteve proibido pelo rêgime militar, promove 
anualmente a realização do Show Medicina. 

O grupo renova-se evidentemente a cada ano, mas o espírito 
brilhante e jocoso. a análise apurada e sagaz da realidade 
brasileira, o propósito de divertir e construir, estão 
sempre presentes. Aliás, nos tempos mais férreos do regime 
de exceção, era uma das poucas vozes que se faziam ouvir em 
público sobre a situação vigente. 
Este ano o Show Medicina é realizado pela 30a vez, e seus 

participantes estão empenhados em dar-lhe uma conotação 
especialíssima. Conceder ao grupo o diploma de utilidade 
pública irá facultar-lhe as prerrogativas previstas em lei e 
será o reconhecimento desta Assembléia ao seu brilho e 
significa do. Donde. creio, a aprovação da presente 
proposição terá a prioridade e a atenção merecidas. 
-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 I, do Regimento 
Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 1.556/93 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Institutos de 

Beleza. Cabeleireiros, Barbeiros e Similares de Uberaba e 
Região - SIBUR -, com sede no Município de Uberaba . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Institutos de Beleza, Cabeleireiros, Barbeiros e 
Similares de Uberaba e Região SIBUR com sede no 
Município de Uberaba. 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 10 de agosto de 1993. 
João Batista 
Justificação: O Sindicato dos Institutos de Beleza, 

Cabeleireiros, Barbeiros e Similares de Uberaba e Região, 
com sede na Rua João Pinheiro, 20, em Uberaba. é 
constituído, por tempo indeterminado, para fins de estudo, 
coordenação. proteção e representação legal da categoria 
econômica dos institutos de beleza, cabeleireiros, barbeiros 
e similares nas bases territoriais de Uberaba, Verissimo. 
Água Comprida, Conceição das Alagoas, Campo Florido, 
Planura, Frutal, Santa Jul iana. Perdizes, Sacramento, 
Itapagipe, Comendador Gomes, Pirajuba, Campina Verde, 
Iturama, Ibiá, Tap1ra. Conquista. Sâo Francisco de Sales. 
Nova Ponte, Irai de Minas. Pedrinópolis, Araxá, Fronteira. A 
entidade tem como prerrogativa, perante as autoridades 
administrativas e judiciárias. representar os interesses 
gerais da categoria econômica e os interesses particulares 
de seus associados, celebrando contratos coletivos de 
trabalho, elegendo ou designando os representantes da 
respectiva categoria. É também objetivo do sindicato cola-
borar com os poderes públ ices no desenvolvimento da 
solidariedade social, mantendo serviços de assistência aos 
associados, e promover a conciliaçâo nos dissídios de 
trabalhos. 
-Publicado, vai o projeto âs Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Açâo Social, para 
del iberaçâo, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.557/93 
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Pescadores e 

Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -. com sede no Município de 
Ponte Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associaçâo 

dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -. com sede 
no Município de Ponte Nova. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaçâo. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
Reinaldo Lima 
Justificaçâo: A Associaçâo dos Pescadores e Amigos do Rio 

Piranga - ASPARPI - visa à preservaçâo, à recuperação, à 
arborização e ao peixamento do rio Piranga. A associação 
realiza pesquisas do manejo e da reprodução, em cativeiro. 
de espécies, principalmente as ameaçadas de extinçâo. 
Promove campanhas de conscientização junto às escolas e à 
comunidade para manter o rio isento de poluiçâo . 

Cumpre salientar que a referida entidade possuí todos os 
documentos necessários para que seja declarada de utilidade 
pública . 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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-Publicado, vai o 
exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Meio Ambiente. para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I. do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.558/93 
Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica 

Pentecostal Humildade de Cristo. com sede no Município de 
Betim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Igreja 

Evangélica Pentecostal Humildade de Cristo. com sede no 
Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 10 de agosto de 1993. 
Reinaldo Lima 
Justificação: A Igreja Evangélica Pentecostal Humildade de 

Cristo, fundada em 1Q/9/76, na cidade de Betim, é uma 
sociedade religiosa constituída de crentes em Jesus Cristo. 
Tem por finalidade prestar culto a Deus, pregar o Evangelho, 
orar pelos enfermos com imposição de mãos. batizar os 
conversos, ensinar aos fiéis a guardar a doutrina e a 
prática das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo 
Testamento na sua pureza e integridade, bem como promover a 
aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o 
crescimento de seus membros no conhecimento de Jesus Cristo. 
A entidade poderá fundar escolas e instituições sociais e 
filantrópicas. Sua duração é por tempo indeterminado. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.559/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do 

Autista e Psicótico, com sede no Município de São Sebastião 
do Paraíso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Amigos do Autista e Psicótico de São Sebastião do 
Paraíso. com sede na cidade de São Sebastião do Paraíso-
MG. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
José Mi 1 itão 
Justificação: A Associação de Amigos do Autista e Psicótico 

de São Sebastião do Paraíso é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos. de caráter assistencial, filantrópico, com sede 
e foro na cidade de São Sebastião do Paraíso. A entidade 
possui como objetivo dar assistência, promover e incentivar 
pesquisas e estudos sobre o autista, o autismo e o 
psicótico, bem como desenvolver programas de amparo. ajuda, 
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adaptação, reabilitação e integração social. sem distinção 
de raça, cor, condição social nem credo político ou 
religioso. 
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, Protocolo 4771, averbado sob o 
nQ 156, do livro A-I. fls. 112. Conforme atesta a Juíza de 
Direito da 2ª Vara, Dra. Evangel i na Castilho Duarte, a 
referida associação está em pleno e regular funcionamento 
desde 17/9/90, e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não auferem remuneração pelo exerc1cio dos 
cargos que ocupam. 

Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame prel imi na r, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/coart. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.560/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Esplanada - AMBE -. com sede no Municíp1o de Bom 
Despacho. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores do Bairro Esplanada - AMBE -, com sede no 
Município de Bom Despacho. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1993. 
José Maria Pinto 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro 

Esplanada, com sede em Bom Despacho-MG, na Rua Tenente Lerço 
Batista, 687. Bairro Esplanada, é uma entidade de caráter 
filantrópico. 

A referida associação tem por objetivo o impostergável 
direito dos moradores do citado bairro e dos bairros 
vizinhos ao bem-estar social e à segurança, com atuação nos 
limites de sua competência, de conformidade com os poderes 
públicos e demais entidades congêneres. 

Uma vez evidenciada a característica de utilidade pública 
de que se reveste a entidade em questão. contamos com o 
apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO OE LEI NQ 1.561/93 
Estabelece as diretrizes para a cooperação técnico-

financeira do Estado com os consórcios administrativos 
intermunicipais de saúde e dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -A cooperação técnico-financeira do Estado é a 

prestação de serviço técnico-profissional relativo à 
organização administrativa, à avaliação e à assessoria 
técnico-consultiva aos instrumentos acordados e à 
complementação ou à suplementação de recursos financeiros 
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municipais destinados à realização de investimentos que 
excedam as possibilidades de mobilização de recursos dos 
municípios. 
Art. 2Q Considera-se consórcio administrativo 

intermunicipal. para efeito desta lei, a associação de 
municípios com a finalidade da prestação. em comum, das 
ações e dos serviços de saúde que lhe correspondam, mediante 
termo de acordo ou de ajuste. sob direção un1ca. 
estabelecida essa condição nos seus atos constitutivos. 
Art. 3Q Os consórcios intermunicipais de saúde 

apresentarão, pelo menos, as seguintes condições: 
I - direção única exercida por um conselho diretor composto 

de representantes dos municipios consorciados; 
II - garantia de voz e de voto aos municípios consorciados 

representados no conselho diretor; 
III apresentação dos demonstrativos de recursos e 

despesas aos usuários dos serviços de saúde; 
IV - prestação de contas aos municípios consorciados da 

aplicação de recursos a eles repassados para fiscalização e 
controle; 

V - inclusão em sua composição de. pelo menos. um município 
com infra-estrutura de serviços e com estrutura financeira 
suficientes para atender, no m1n1mo. a demanda regional, 
observando-se, ainda, as disposições relativas a referência 
e contra-referência determinadas pelo SUS; 

VI - instituição do plano regional de 
aprovação pelos conselhos municipais 
consorciados. 

saúde mediante 
dos municípios 

Art. 4Q -O plano regional de saúde, destinado a integrar 
as ações e reunir os recursos tecnológicos. humanos, 
econômicos e financeiros da saúde entre os municípios, 
observará, especialmente, o seguinte: 

I - a autonomia do município no que se refere ao plano 
municipal de saúde; 

II - o levantamento dos 
financeiros da saúde, de 
municípios consorciados: 

recursos humanos, 
responsabilidade 

III - a demanda de serviços de saúde. 

e 
materiais e 
gestão dos 

Parágrafo único - Os recursos para a elaboração do plano 
regional de saúde serão previstos em dotações específicas do 
orçamento dos municípios consorciados. 

Art. SQ -A cooperação técnico-financeira do Estado aos 
consórcios administrativos intermunicipais de saúde será 
planejada e executada, observando-se especialmente: 

I as exigências e as características locais, a 
organização social e as demandas da população; 

II - a preservação e a melhoria do serviço de saúde; 
III - a prioridade para o atendimento de urgência às 

emergências clínicas, cirúrgicas e ás doenças infecto-
contagiosas: 

IV o incentivo ao desenvolvimento científico, à 
capacitação tecnológica e à formação de recursos humanos 
para a saúde, assim como a busca de alternativas adaptadas 
ás condições dos consórcios; 



z 

" 

• . • E ;: 
;;; 
• ~ 
: . ;, 
• ]. 
~ • 
~ 

216 

V - a implantação de ações 
proteção e melhoria dos sistemas 

VI - a garantia de acesso da 
saúde; 

permanentes de avaliação, 
de consórcio; 
população aos serviços de 

VII a integração dos planos e dos programas e a 
descentralização das ações governamentais; 
VIII -a participação da sociedade civil; 
IX a busca de ação integrada com a administração 

municipal; 
X - o estimulo à formação de consórcios intermunicipais de 

saúde; 
XI - o incentivo à formação de recursos humanos para a 

saúde; 
XII - o plano estadual de assistência técnico-financeira. 

instituído por meio de projeto de lei. 
Art. 6Q O plano estadual de assistência técnico-

financeira de que trata o inciso XII do artigo anterior será 
elaborado em consonância com o plano plurianual de ação 
governamental e conterá: 

I - os objetivos, as diretrizes e as metas de ação 
governamental para o período respectivo; 

II - a identificação dos obstáculos de natureza político-
institucional, legal, econômico-financeira, administrativa, 
cultural e tecnológica que se interpõem à consecução dos 
objetivos e metas propostas: 

III - a formulação de estratégias para a superação dos 
obstáculos identificados; 

IV - a caracterização e a quantificação dos recursos 
humanos, materiais, tecnológicos, institucionais e 
administrativos necessários à execução das ações propostas; 
V- o cronograma das ações formuladas; 
VI - a definição dos recursos financeiros, de suas fontes e 

do cronograma de aplicação. 
p 1Q - O plano estadual de assistência técnico-financeira 

será quadrienal, com atualização anual, objetivando a 
avaliação do cumprimento dos programas previstos e a 
proposição de ajustes. 

§ 2Q - O projeto de lei do primeiro plano estadual de 
assistência técnico-financeira, com vigência para o biênio 
1995-1996, será encaminhado à Assembléia Legislativa até 30 
(trinta) de junho de 1994, e os demais projetos serão 
encaminhados até 3 (três) meses antes do final do ano 
subseqüente ao do inicio da vigência do Plano Plurianual. 

§ 3Q - Os recursos para elaboração e execução do plano 
serão consignados em dotações especificas do Orçamento do 
Estado. 
Art. 7Q -Compete ao Poder Executivo definir as ações 

complementares e a forma da integração dos serviços 
prestados pelo consórcio administrativo intermunicipal de 
saúde . 

Art. 8Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação . 
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Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reunioes, 10 de agosto de 1993. 
Hely Tarquínio 
Justificação: Estudos recentes delinelam um panorama 

altamente preocupante de deterioração das condições sociais 
no Brasil, principalmente no que diz respeito à assistência 
à saúde. Até o momento não existem, no âmbito do Estado e da 
União, programas consistentes de saúde que levem em 
consideração as diferenças regionais. Constata-se, então. 
ser urgente a criação de mecanismos que possam atender tanto 
aos dispositivos constitucionais de descentralização e 
regionalização dos serviços de saúde quanto às demandas 
regionais. 
A atuação do poder público, neste momento, torna-se 

imprescindível, surgindo como o único instrumento capaz de 
lidar satisfatoriamente com as diversas variáveis envolvidas 
no problema. Em vista disso. preocupamo-nos em propor um 
instrumento legal que satisfaça a uma política de saúde. bem 
como ao interesse dos usuários e dos gestores de saúde. 

Por outro lado, a população brasileira torna-se cada dia 
mais consciente de seus direitos, mais participativa, mais 
atuante - cada vez mais apta a exercer controle sobre os 
serviços a ela oferecidos. Pretendemos, com este nosso 
projeto, que a população se aproprie mais facilmente do 
controle do bem que lhe é mais caro: a saúde. 

Na verdade, esta proposição, estabelecendo a cooperação 
técnico-financeira do Estado com os consórcios 
administrativos intermunicipais de saúde, encerra a prática 
de um preceito constitucional. Mais ainda, é um avanço para 
a garantia de direitos humanos que transcendem aos 
dispositivos legais: a saúde, o respeito aos semelhantes, 
enfim, a cidadania. 

Cumpre enfrentarmos com coragem 
instrumento que nos foi conferido 
que solicitamos o apoio de nossos 

a situação, utilizando o 
pela vontade popular, pelo 
ilustres pares à aprovação 

deste projeto. 
-Publicado, vai o 

Saúde e Ação Social 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 103, do 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.586/93, da Comissão de Saúde e Ação Social, em que 

pede seja solicitada ao Secretário da Saúde informação sobre 
eventual fato novo e efetiva providência por parte do Estado 
quanto à implantação do Núcleo de Transplantes de Medula. (-
À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.587/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se 
faça constar nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural de Presidente 
Olegário pela realização da 11a Festa da Produção. 

NQ 4.588/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando 
seja inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural de João Pinheiro 
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pela realização da XXII Exposição Regional Agropecuária. (-
Distribuídos à Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.589/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando a inserção nos anais da Casa de voto de 
congratulações com o "Jornal de Casa", pelo transcurso de 
seu 17Q aniversário de fundação. (- À Com1ssão de Educação.) 

NQ 4.590/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e 
ao Presidente do CEASA com vistas à adoção de medidas para 
que somente os produtores comercializem diretamente sua 
safra no Pavilhão Mercado Livre do Produtor, local1zado no 
citado entreposto. (-À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.591/93, do Deputado Sebastião Costa. solicitando se 
faça constar na ata dos trabalhos de hoje voto de pesar pelo 
falecimento, no dia 8 do mês corrente, do ex-Prefeito de 
Santa Margarida, Edu Félix Pimentel. 

NQ 4.592/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
urgentíssima adoção de medidas em cumprimento do disposto 
nos H 4Q e 5Q do art. 36 da Constituição Estadual. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja aprovada moção 
de repúdio ao "Jornal Segurança", órgão oficial da 
Associação dos Funcionários do Corpo de Segurança do Estado 
de Minas Gerais, em virtude da publicação de matéria 
intitulada "As Forças Armadas Deveriam Assumir o Brasil". 

Do Deputado João Batista, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da República e ao Ministro da Fazenda com 
vistas à liberação de dotação orçamentária para a 
Universidade Estadual de Montes Claros. 

Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Rede Ferroviária Federal 
com vistas a que sejam restabelecidos os horários do 
subúrbio nos municípios de Raposos. Nova Lima, Sabará e Rio 
Acima. 

Do Deputado Raul Messias. solicitando sejam convidadas. 
para reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente, de 
Assuntos Municipais e Regionalização e de Administração 
Pública, as pessoas e autoridades que relaciona. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Tarcísio Henriques, Milton Salles e José Militão. 
Oradores Inscritos 

- Os Deputados AntOnio Carlos Pereira e Raul Messias 
proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 

- O Deputado Geraldo Rezende suscita questão de ordem, que 
será publicada em outra edição. 

- Os Deputados Roberto Carvalho, Marcos Helênto e Clêuber 
Carneiro proferem discursos, que serão publicados em outra 
edição. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) 
outros oradores inscritos, a Presidência passa 

Não havendo 
á 2a parte da 
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reunião. com a 1g fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

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

Especial para desincumbir-se da missão de participar das 
ações do Governo de Minas Gerais. que se engaja na luta 
contra a fome e a miséria, a requerimento do Deputado 
Agostinho Patrus. Pelo BRD: efetivos - Deputados Anderson 
Adauto, Wanderley Ávila, Agostinho Patrus e Álvaro Antônio; 
suplentes - Deputados Antônio Pinheiro, Jorge Hannas, Maria 
Elvira e Célio de Oliveira; pelo PT: efetivo Deputado 
Marcos Helênio; suplente - Deputada Maria José Haueisen. De-
signo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 11.949, 
que 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. Pelo BRD: efetivos Deputados Baldonedo 
Napoleão, Ajalmar Silva, Maria Elvira e Dílzon Melo; 
suplentes - Deputados Cóssimo Freitas, Eduardo Brás, Homero 
Duarte e Edward Abreu; pelo PT: efetivo - Deputado Antônio 
Fuzatto; suplente - Deputada Maria José Haueisen. Designo. 
Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei no 11.948, 
que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 
Minas Gerais - IPEM - MG - e dá outras providências. Pelo 
BRD: efetivos -Deputados Antônio Júlio. Márcio Miranda, 
Sebastião Costa e Antônio Pinheiro; suplentes Deputado 
Mau r i Torres, Homero Duarte, Jorge Hannas e Ar na 1 do 
Canarinho; pelo PT: efetivo Deputado AntOnio Fuzatto; 
suplente- Deputado Gilmar Machado. Designo. Ao Departamento 
de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 11.942, 
que torna obrigatória a inclusão de eletroencefalograma e de 
eletrocardiograma no exame de saúde exigido para a expedição 
e a revalidação da Carteira Nacional de Habilitação dos 
motoristas profissionais que especifica. Pelo BRD: efetivos 

Deputados Jorge Eduardo, Péricles Ferreira, Clêuber 
Carneiro e Edward Abreu; suplentes Deputados Cóssimo 
Freitas. Wanderley Ávila, Sebastião Costa e Roberto Amaral; 
pelo PT: efetivo- Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente-
Deputado AntOnio Fuzatto. Designo. Ao Departamento de 
Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Tarcísio Henriques - falecimento do Mons. AntOnio Xavier 
Rodrigues, em Cataguases; Milton Salles- falecimento da 
Sra. Regina Teixeira Paiva, em Sete Lagoas; José Militão-
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falecimento do Sr. Francisco Gonçalves, em Itajubá. (Ciente. 
Oficie-se.) 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.284/93. do 
Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de 
Cataguases e Ouro Preto. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. 

- O Deputado Tarcisfo Henriques, encaminhando a votação, 
profere discurso. que será publicado em outra edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que 

o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa. ) Rejeita do. À 
Comissão de Administração Pública. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 1.286/93. do Deputado Tarcisio 
Henriques, que cria linha de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal entre as cidades de Cataguases e São João 
del-Rei. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do 
projeto. 

Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Tarcísio 
Henriques, que, na forma regimental. requer o adiamento da 
discussão do parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.286/93, de sua 
autoria, por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Requerimentos 
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 

são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 
apresentados pelos Deputados Marcos Helênio - aprovação de 
manifestação de repúdio ao editorial publicado no "Jornal 
Segurança" com o título "Forças Armadas deveriam assumir o 
País"; João Batista seja feito apelo aos Exmos. Srs. 
Ministro da Fazenda e Presidente da República para que sejam 
liberadas dotações orçamentárias consignadas nas rubricas 
84, 402, 522, 810 e 818, no valor de CR$11.446.875,00, para 
a Universidade de Montes Claros; Geraldo da Costa Pereira -
restabelecimento do horário do subúrbio nas cidades de 
Raposos. Nova Lima, Sabará e Rio Acima a pedido dos 
respectivos Prefeitos. 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Messias. 

em que solicita, na forma regimental. sejam convidados para 
a reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente. Assuntos 
Municipais e Organização e Administração Pública as 
seguintes autoridades: os membros do Movimento Pró-Antônio 
Carlos, o Secretário Municipal do Meio Ambiente. o Diretor-
Presidente do BHTRANS e o Diretor-Geral do DER-MG. 

Com a palavra, para encaminhar a votação. o Deputado Raul 
Messias. 

- O Deputado Raul Messtas profere discurso, que será 
publicado em outra edição. 
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Os 
se 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno. do Projeto de 

Lei nQ 1.108/92, do Deputado Hely Tarquínio, que dispõe 
sobre programas de construção e reforma de unidades 
habitacionais populares em zona rural e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária e 
Política Rural opina pela aprovação do projeto. com as 
Emendas nos 1 e 2. que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. com as Emendas 
nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Agropecuária e 
Política Rural. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se en-
contram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, no 
1Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.108/92, com as Emendas nQs 1 
e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA SOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras do dia dois de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Ailton Vilela. membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos 
os trabalhos e esclarece que a presente reunião se destina 
ao exame das propostas recebidas nas audiências públicas 
regionais as quais foram encaminhadas a esta comissão. Em 
seguida, solicita ao Deputado Ivo José que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros da comissão presentes. Prosseguindo, 
o Presidente encaminha cópias das referidas propostas aos 
Deputados presentes e suspende a reunião por 10 minutos, 
para que eles tomem conhecimento delas. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência determina que os Deputados 
presentes procedam ao estudo das propostas. Cumprida a 
fina·l idade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca-os 
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para a prox1ma reun1ao ordinária desta comissão, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente Ivo José Miguel 

Barbosa. 
ATA DA 63s REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia três de 
agosto de mil novecentos e noventa e três. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo 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 Gilmar Machado que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, 
é subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina ao exame das propostas 
recolhidas nas audiências públicas regionais encaminhadas a 
esta comissão. O Presidente distribui as propostas e 
suspende a reun1ao por 15 minutos, para que os Deputados 
tomem conhecimento delas. Reabertos os trabalhos. a 
Presidência designa o Deputado Francisco Ramalho para 
apresentar o relatório das propostas, que será dirigido à 
Comissão de Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário, 
de que trata a Lei nQ 10.572, de 31/12/91. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
Deputados. convoca-os para a próxima reunião ordinária. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Francisco Ramalho- Gilmar Ma-

chado. 
ATA DA REUNIÃO PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.877 
(EX-PROJETO DE LEI NQ 1.407/93), QUE DISPÕE SOBRE A 
RECOMPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS E NÍVEIS DE VENCIMENTOS E DOS 
PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL E MILITAR DO PODER EXECUTIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Às onze horas do dia quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e ·três, reúnem-se no Plenarinho I os Deputados 
Geraldo Rezende, Francisco Ramalho e José Braga, membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo Rezende, declara 
abertos os trabalhos e informa que a presente reun1ao se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a de-
signar o Relator. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Francisco Ramalho para atuar como 
Escrutínador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Geraldo Rezende e José Braga. O Presidente empossa 
o Vice-Presidente, que, por sua vez, no exerc1c1o da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado 
Geraldo Rezende agradece a escolha de seu nome e designa 
como Relator da matéria em pauta o Deputado Francisco 

i L-----~-------------------------------------------------" 
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Ramalho. 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, 10 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -Antônio Júlio- Francisco 

Ramalho. 
ATA DA 34ª ~EUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
Às nove horas e trínta minutos do dia oito de julho de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os 
Deputados Bonifácio Mourão. José Renato. Ermano Batista e 
Célio de Oliveira (substituindo este ao Deputado Álvaro 
AntOnio, por indicação da Liderança do PRS), membros da 
supracitada comissão. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão. declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que proceda 
ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que esta reunião se destina a apreciar o parecer do Relator 
sobre as Emendas do nQ 2 ao 4, apresentadas em Plenário, no 
1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 1.509/93, do Deputado Homero 
Duarte, o qual fixa critérios populacionais para a criação, 
a fusão e o desmembramento dos serviços notariais e de 
registros. Prosseguindo, designa Relator da matéria o 
Deputado José Renato e indaga a ele se está em condições de 
emit1r seu parecer. Este solicita a distribuição de avulsos 
de seu parecer, o que é deferido pela Presidência. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
de todos, convoca-os para a próxima reunião extraordinária, 
a se realizar hoje, às 12h50min, com a finalidade de se 
continuar a apreciação do parecer do Relator sobre as 
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 
1.509/93, com base no § 2Q do art. 136, c/c o art. 277, do 
Regimento Interno; determina a lavratura da ata e encerra a 
reunião. 

Sa 1 a das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Álvaro Antônio- Dílzon 

Melo- Ermano Batista - Sebastião Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 905/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei supra-indicado, do Deputado Geraldo da 
Costa Pereira, pretende seja declarado de utilidade pública 
o Centro de Arte e Cultura de Bom Sucesso, com sede no 
Município de Bom Sucesso. 

Publicada em 19/4/92, vem 
para exame preliminar, nos 
103, do Regimento Interno. 
diligênc1aa seuautor, a 

agora a matéria a esta comissão 
termos do art. 195, c/c o art. 
A matéria foi convertida em 

requerimento do Relator. por não 
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se encontrar a documentação 
conformidade com a lei. 

junta da ao processo de 

Fundamentação 
O Centro de Arte e Cultura de Bom Sucesso é uma entidade 

c1vil sem fins lucrativos, que se encontra em funcionamento 
há mais de dois anos. e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que 
ocupam. 

A documentação juntada ao processo está em conformidade com 
o que dispõe a Lei nQ 5.830. de 1971, e não foram 
encontrados óbices à normal tramitação da proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela 

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 905/92, 
em sua forma original. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 
AntOnio Júlio. Presidente- Célio 

Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende -
Carneiro. 

1993. 
de Oliveira, Relator -
Reinaldo Lima - Clêuber 

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 975/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de 
lei em tela propõe seja declarada de utilidade pública a 
Associação Recreativa e Cultural dos Piranguenses e Amigos 
- ARPA -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada em 13/8/92, foi a matéria encaminhada a esta 

comissão, para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103 do Regimento Interno, e foi convertida em 
diligência ao autor, a requerimento do Relator, por não 
estar a documentação juntada ao processo, de conformidade 
com a lei. 

Cumprida a diligência, reúne-se a comissão para exarar o 
presente parecer. 

Fundamentação 
A Associação Recreativa e Cultural dos Piranguenses e 

Amigos- ARPA -, de Belo Horizonte, entidade civil sem fins 
lucrativos, encontra-se em funcionamento há mais de dois 
anos. sendo sua diretoria exercida por pessoas idôneas, 
cujos cargos não são remunerados. 

A documentação juntada ao processo foi achada de 
conformidade com o que dispõe a Lei nQ 5.830, de 1971, não 
se encontrando óbices à normal tramitação da proposição . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
975/92, em sua forma original . 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator 

Célio de Oliveira- Geraldo Rezende Reinaldo Lima 
Clêuber Carneiro . 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.093/92 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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O Projeto de Lei ng 1.093/92, do Deputado Marcos Helênio, 
visa a declarar de utilidade pública o Centro de Libertação 
da Mulher Trabalhadora, com sede no Município de Ibirité. 

Publicado em 20/10/92, 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 
De acordo com a documentação anexada ao processo. a 

entidade em apreço atende aos requisitos necessar1os à 
declaração de sua utilidade pública, estabelecidos pela Lei 
nQ 5.830, de 6/12/71. 

Assim, não existem impedimentos legais a que a matéria 
prossiga sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1-093/92-

jur1dicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -

Célio de 01 iveira- Geraldo Rezende Reinaldo Lima 
Antônio Pinheiro - Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.090/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.090/92, do Deputado Marcos Helênio, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação Feminina 
do Sol Nascente, com sede no Município de Ibirité. 

Publicado em 20/10/92, 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 tem prova de personalidade jurídica, 

funciona há mais de dois anos. e sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas. que não recebem remuneração pelo 
exercício de seus cargos. Estão, portanto. atendidos os 
requisitos exigidos pela Lei no 5.830. de 6/12/71, que 
disciplina a matéria . 
Entretanto, torna-se necessária a correção do nome da 

entidade, o que se fará por meio de emenda. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade e 
1.090/92, com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, 

legalidade do Projeto de Lei no 
nQ 1, apresentada a seguir. 

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

feminina do Sol Nascente, com sede no Município de 
Ibirité." . 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993 . 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Reinaldo Lima -Célio de Oliveira Clêuber Carneiro 
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 190/92 

Comissão de Administração Pública· 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa. o projeto de lei em 
epígrafe visa a dar a denominação de EngQ João Cataldo Pinto 
à rodovia que liga Lagoa Santa ao entroncamento da MG-010 
com a MG-424. 

Pub 1 i cada em 
comissão para 
regimentais. 

17/12/92, a proposição foi distribuída a esta 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos 

Fundamentação 
O DER-MG manifestou-se favorável ao projeto em epígrafe, 

uma vez que o referido trecho não possu1 denominação oficial 
até o presente momento. Além disso, a indicação do nome do 
EngQ João Cataldo Pinto para a denominação dessa rodovia é 
medida oportuna, pois presta justa homenagem a um importante 
profissional. 
Ele exerceu suas atividades com zelo e dedicação, tendo-se 

destacado na área de construção de rodovias e ferrovias. Foi 
Diretor-Geral do DER-MG e, quando do encerramento de sua 
carreira. ocupava o relevante posto de Diretor-Geral do 
DNER. A escolha de seu nome para a denominação da referida 
rodovia é urna demonstração de reconhecimento do valor dos 
profissionais da área de engenharia. 

A medida mostra-se, portanto, conveniente e oportuna. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 1.190/92. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Dílzon Melo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 256/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Fuzatto, 
objetiva declarar de utilidade pública a Orquestra Ribeiro 
Bastos, com sede no Município de São João del-Rei. 

Publicada em 12/3/93, veio a matéria a esta comissão para 
exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art. 
103. V. "a". do Regimento Interno. tendo sido baixada em 
di11gência ao autor, para anexação de documento 
indispensável ao processo. Providenciado o pedido, a 
proposição está apta a receber parecer. 

Fundamentação 
A entidade é pessoa jurídica que funciona há mais de dois 

anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que ocupam . 
Sendo assim, não há impedimento de ordem legal à aprovação 

da matéria. 
Conclusão 
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Em vista do exposto. concluímos pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 
1.256/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sa 1 a das Com i ssões , 1 O de agosto de 1993 . 
António JUlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

António Pinheiro - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende 
Reinaldo Lima- Célio de Oliveira. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.321/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em comento, do Deputado Aílton Vilela, 
objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no Município 
de Três Corações. 

Publicada em 7/4/93, veio a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, de acordo com o art. 195, c/c o art. 103, 
V, "a", do Regimento Interno. ocasião em que ela foi 
baixada em diligência. 

Cumprida a diligência, há condições de se emitir parecer 
sobre a proposição em tela. 

Fundamentação 
A declaração de utilidade pUblica é regulada pela Lei nQ 

5.830, de 1971, que estabelece a exigência de a entidade 
estar em funcionamento há mais de dois anos, ter sua 
diretoria composta de pessoas idOneas, que nada recebem pelo 
exercício de suas funções, além de estar voltada para o 
atendimento desinteressado à comunidade. 

A entidade em questão atende a todos os requisitos da 
supracitada lei, motivo pelo qual não encontramos óbices à 
tramitação da proposição em referência. 

Conclusão 
À vista do aduzido, concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 
1.321/93. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator -

Clêuber Carneiro- Reinaldo Lima - Geraldo Rezende - António 
Pinheiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 438/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Homero Duarte, 
tem como escopo declarar de utilidade pública a Aliança 
Nacional da Juventude, com sede no Município de Pouso 
Alegre . 
Publicado em 1Q/6/93, veio o projeto a esta comissão para 

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

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 5.830, de 1971, que contém 

os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade 
pública de entidades. Os documentos apresentados comprovam 

·~--------------------------------------------------------------~ 
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que a instituição em causa atende aos preceitos da referida 
lei. Portanto, não há impedimentos legais à aprovaÇão da 
matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nQ 1.438/93, na 
forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Antônio Pinheiro Clêuber Carneiro Reinaldo Lima 
Geraldo Rezende. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1 .439/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jaime Martins, 
pretende declarar de utilidade pública a Fundação 
AsSistencial e Educacional de Dores do Indaiá, com sede no 
Município de Dores do Indaiá. 

Publicada em lQ/6/93, vem a matéria 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 referida entidade é pessoa jurídica, funciona há mais de 

dois anos. desempenha atividades de interesse da comunidade. 
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que ocupam. Sendo assim. 
não há impedimento constitucional, legal ou juridico à 
aprovação da matéria. 

Apresentamos, contudo, uma emenda ao art. lQ do projeto. 
para aperfeiçoamento técnico e formal da proposição. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.439/93, com 
a Emenda nQ 1, abaixo transcrita. 

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

Fundação Assistencial e Educacional de Dores do Indaiá. com 
sede no Município de Dores do Indaiá.". 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
AntOnio Júlio, Presidente Reinaldo Lima, Relator 

Clêuber Carneiro -Geraldo Rezende- Célio de Oliveira-
AntOnio Pinheiro . 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 444/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em 
epígrafe pretende instituir a obrigatoriedade de os alunos 
das quatro prime1ras séries do lQ grau das escolas públicas 
estaduais entoarem o Hino Nacional no início de cada turno 
escolar. 

É L-------------------------------------------------------~ 
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Publicada em 4/6/93, a proposição foi distribuída a esta 
comissão para exame preliminar. nos termos do art. 195, c/c 
o art _ 103, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida proposta reveste-se de elevado caráter educativo e 

patriótico. 
Compete ao Estado legislar privativamente nas matérias de 

sua competência e, concorrentemente com a União, sobre 
educação, cultura, ensino e desporto, conforme os ditames do 
art. 10. XV, "i", da Constituição Estadual. Cabe à 
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, segundo o disposto no art. 61 da 
Carta mineira. Sendo assim, a proposição não encontra óbices 
de natureza constitucional ou legal. 

Todavia, a obrigatoriedade de entoação do Hino já está 
prevista na Lei Estadual no 7.451, de 21/12/78, que institui 
um instante cívico nos cursos do lQ grau das escolas 
oficiais do Estado. Essa lei dispõe. no seu art. lQ, que 
serão cantados o Hino Nacional e o Hino da Bandeira, pelo 
menos uma vez por semana. nas escolas públicas estaduais. 

A proposição em exame altera essas diretrizes, pois 
pretende que a entoação do Hino Nacional se dê diariamente. 
no inicio de cada turno escolar. Torna-se necessário, 
portanto. inseri r no projeto uma cláusula revogando 
expressamente a Lei nQ 7.451, de 21/12/78. Além disso, para 
adequar o art. 2Q à melhor técnica legislativa, apresentamos 
as Emendas nos 1 e 2, transcri-tas no final deste parecer. 

Conclusão 
Concluímos pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade do Projeto de Lei no 1.444/93, com as Emendas 
nos 1 e 2, abaixo transcritas: 

Dê-se ao art. 2Q a 
"Art. 2Q Esta 

publicação."_ 

EMENDA NQ 1 
seguinte redação: 
lei entra em vigor na data de sua 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o seguinte art. 3Q: 
"Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 7.451, de 21/12/78.". 
Sa 1 a das Comissões. 10 de agosto de 1993 . 
AntOnio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator-

Reinaldo Lima - Geraldo Rezende (voto contrário) - António 
Pinheiro (voto contrário). 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 448/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
lei em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a 
Organização Pacifista e Ecológica Paz e Liberdade - PALÍBER 
-, com sede no Município de Ponte Nova . 

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. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 5.830, 

estabelece os requisitos indispensáveis à 
utilidade pública de entidades. 

de 1971, 
declaração 
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que 
de 

A instituição em causa tem personalidade jurídica, funciona 
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas 
idóneas. que não recebem remuneração pelos cargos que 
ocupam. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos 

constitucionalidade e legalidade do 
I. 448/93. 

pela juridicidade, 
Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente- Clêuber Carneiro, 

Reinaldo Lima -Célio de Oliveira Geraldo 
Antônio Pinheiro. 

Relator 
Rezende 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.450/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.450/93. do Deputado Reinaldo Lima, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Garçons e Profissionais Similares de Minas Gerais, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
Publicado em 4/6/93, 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 Garçons e Profissionais Similares de Minas 

Gerais é uma entidade sem fins lucrativos e se encontra em 
funcionamento hâ mais de dois anos. Sua diretoria é formada 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo 
exercício de seus cargos. 

Dessa forma, acham-se atendidos todos os requisitos 
indispensâveis à declaração de utilidade pública de 
entidades. dispostos na Lei nQ 8.830, de 6/12/71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.450/93, na forma original . 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator 

Célio de Oliveira- Geraldo Rezende Reinaldo Lima 
Clêuber Carne1ro . 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.455/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei nQ 
1.455/93 visa a declarar de utilidade pública o Hospital São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Ilicínea. 

Publicado em 10/6/93, vem agora o projeto a esta comissão 
para exame preliminar, de acordo com o art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
O Hospital São Vicente de Paulo é uma instituição civil de 

beneficência social, e sua principal finalidade é acolher, 
gratuitamente. enfermos indigentes. 

Diante da documentação apresentada. 
entidade atende aos requisitos legais 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 

conclui-se que 
indispensáveis 

a 
á 

Diante do exposto, concluimos 
constitucionalidade e legalidade do 
1. 455/93. 

pela juridicidade, 
Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Reinaldo Lima - Clêuber Carneiro- Célio de 01 iveira 
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.457/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.457/93, do Deputado Cóssimo Freitas, 
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro, com sede no 
Município de Jacuí. 

Publicado em 10/6/93, 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 anexada ao processo comprova que a referida 

entidade atende aos requisitos exigidos para a declaração de 
sua utilidade pública. Dessa maneira, não há impedimento 
legal à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos 

constitucional idade e legalidade do 
1. 457/93. 

pela juridicidade, 
Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro. Relator 

Clêuber Carneiro -Célio de Oliveira -Geraldo Rezende-
Reinaldo Lima. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 458/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Glycon Terra 
Pinto, pretende declarar de utilidade pública o Centro 
Cristão Evangélico Educacional CCEE com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 10/6/93, vem a proposição a esta comissão para 
exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade é pessoa jurídica. funciona há mais de dois 

anos, e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, que 
não recebem remuneração pelos exercícios de seus cargos . 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Sendo assim, não há impedimento legal à aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionali-dade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.458/93. no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, Relator 

Célio de Oliveira- Geraldo Rezende Reinaldo Lima 
Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.459/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatôrio 

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei 
em epígrafe proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares localizados nas 
margens das rodovias estaduais. 

Publicada em 12/6/93, a proposição foi distribuída a esta 
comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, ''a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O consumo de bebidas alcoólicas pelos motoristas é um fator 

que gera grande incidência de acidentes. A venda desses 
produtos nas rodovias estaduais está expressamente proibida 
pela Lei Estadual nQ 10.127, de 5/4/90, cuja observancia tem 
sido freqüentemente negligenciada. Tal lei não tem alcançado 
os objetivos pretendidos, devido ao fato de não ter sido 
regulamentada pelo Poder Executivo até o presente momento, 
além de não impor sanções aos infratores da norma. 

O projeto em tela vem suprir as falhas da lei anterior, ao 
prever penalidades gradativas. que vão da advertência à 
multa, e permite que os órgãos estatais atuem diretamente 
contra os contraventores. 

No dizer do civilista Caio Mário da Silva Pereira, "a lei é 
provida de sanção, dotada de coercitividade. A coação da 
norma legal, que acompanha a determinação que ela traduz, 
implica na atuação material do Estado, no sentido de 
assegurar o cumprimento de seu comando, e compelir o 
individuo à observância da ordem". (Caio Mário da Silva 
Pereira, "Instituições de Direito Civil", Sa. ed, Rio de 
Janeiro, Forense, 1980, p. 70.) 

É competência do Estado manter e preservar a segurança e a 
ordem pUblicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio, 
consoante o disposto no inciso VI do art. 10 da Constituição 
Estadual. Cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre todas 
as matérias de competência do Estado, conforme dispõe o art. 
61 da Carta política mineira. Sendo assim, a matéria insere-
se no rol das competências constitucionalmente atribuídas ao 
Poder Legislativo, não havendo óbice de natureza 
constitucional ou legal que impeça a normal tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Conclusão 

iL_ ______________________________________________________ _J 
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Pelo exposto. 
juridicidade e 
1.459/93. 

concluímos pela constitucionalidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Célio de Oliveira- Antônio Pinheiro- Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1 .464/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.464/93, do Deputado Clêuber Carneiro, 

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
das Donas de Casa de Itacarambi - ADCI -, com sede naquele 
município. 
Publicado em 12/6/93. 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 tela funciona hã mais de dois anos; sua 

diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. Dessa forma, 
todos os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830. de 
1971, que regulamenta a matéria, estão atendidos. 

No entanto, faz-se necessário aperfeiçoar o projeto, o que 
faremos por meio da emenda abaixo transcrita. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.464/93, com a Emenda nQ 1, que transcrevemos a seguir. 

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

das Donas de Casa de Itacarambi - ADCI com s€de no 
Município de Itacarambi. ''. 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Geraldo Rezende -Célio de Oliveira -Antônio Pinheiro-
Reinaldo Lima- Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.471/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.471/93, do Deputado Milton Salles, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
de Moradores de Aramirim- AMAR -, com sede no Distrito de 
Aramirim, Município de Açucena. 
Publicado em 18/6/93. vem o projeto a esta comissão, para 

exame preliminar, de acordo com o art. 195 c/c o art. 103, 
V, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade em apreço comprova ter personalidade jurídica. 

funciona há mais de dois anos. e sua diretoria é composta de 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercicio 
de seus cargos_ 

·~------------------------------------------------------------~ 
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Estão, pois, preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nQ 
5.380, de 6/12/71, que disciplina a matéria. 
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se 

necessário emendar seu art. lQ. 
Conclusão 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1.471/93, com a Emenda 

concluimos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto_ de Lei nQ 
nQ 1, apresentada a seguir. 

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

de Moradores de Aramirim - AMAR -. com sede no Distrito de 
Aramirim, Municipio de Açucena.". 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Célio de 01 iveira- Antônio Pinheiro Reinaldo Lima 
Clêuber Carneiro. · 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 1. 478/93 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Raul 
como escopo declarar de utilidade pública 
Municipal de Associações de Moradores e 
Populares, com sede no Município de Iapu. 

Messias. tem 
a Federação 

Movimentos 

Publicado em 19/6/93, 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 matéria em questão é regulada pela Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis 
declaração de utilidade pública de entidades. 

A proPosição atende às exigências da supracitada lei. tendo 
em vista a documentação juntada ao processo. 

No entanto, faz-se necessário aperfeiçoar o projeto. o que 
faremos por meio da Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 
1.478/93. com a Emenda nQ 1, abaixo transcrita . 

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

Municipal de Associações de Moradores e Movimentos 
Populares. com sede no Município de Iapu. " . 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
AntOnio Júlio, Presidente- Maria José Haue1sen, Relatora-

Clêuber Carneiro -Reinaldo Lima- Geraldo Rezende- Célio 
de Oliveira- AntOnio Pinheiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 480/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Belense dos Aposentados ACAP -. com 
Município de Campo Belo. 
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Elvira, 
Campo-

sede no 

Publicado em 19/6/93, 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 em causa é dirigida por pessoas idóneas, que 

não recebem remuneração pelo exercicio dos seus cargos. Além 
disso. todos os demais requisitos previstos na Lei no 5.830, 
de 6/12/71, que regulamenta a matéria, acham-se atendidos. 

No entanto, torna-se necessário emendar o projeto para se 
acrescentar a sigla ao nome da entidade. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1.480/93, com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade. pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, apresentada a seguir. 

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

Campo-Belense dos Aposentados ACAP com sede no 
Município de Campo Belo.". 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
AntOnio Júlio. Presidente Reinaldo Lima, Relator 

Clêuber Carneiro- Geraldo Rezende- Cêlio de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 483/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em 

epígrafe pretende doar imóvel de propriedade do Estado ao 
Sindicato Rural de São Tiago. 

Publicada em 25/6/93, a proposição foi distribuída a esta 
comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida pretendida encontra óbice de natureza legal. 

Recentemente sancionada, a Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93. 
instituiu normas gerais para licitação e contratos da 
administração pública, revogando expressamente o Decreto-Lei 
no 2.300, de 21/11/86, que regulava a matêria atê então. A 
nova lei trouxe modificações significativas com relação à 
atividade administrativa, fixando outras diretrizes para a 
gestão dos negócios públicos, no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municíp1os. 

No que se refere à alienação de bens imóveis, a referida 
lei federal dispõe, em seu art. 17, I, "b", que a doação ê 
permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 
administração pública. de qualquer esfera do Governo. Sendo 
assim. os bens imóveis públicos não podem ser doados para 
instituições privadas. 
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O Sindicato Rural de São Tiago, ao qual se pretende doar o 
imóvel, é pessoa jurídica de direito privado, não 
pertencendo a nenhum órgão da administração. 
Para que não pairem dúvidas a respeito da natureza jurídica 

privada dos sindicatos, torna-se necessário tecer sobre isso 
algumas considerações. 

As características publicísticas de que se revestiam os 
sindicatos foram um legado do Estado corporativista. 
instaurado pela Carta de 1937. Após a Constituição de 1988, 
os vínculos jurídicos das organizações sindicais com o poder 
público romperam-se efetivamente, encerrando longo conflito 
histórico que havia entre os trabalhadores e o Estado. A 
Magna Carta, em seu art. BQ, I, consagrou o principio da 
autonomia de organização e de administração sindical, 
realçando a natureza privada dessas entidades. 

A função dos sindicatos é a de defender os interesses 
coletivos e individuais dos seus representados, não havendo 
que se falar que aqueles exercem atribuições delegadas do 
poder público. 
Isto posto. o projeto em análise padece de VlClOS 

constitucional e legal, pois, além de contrariar os ditames 
da Lei Federal nQ 8.666, que, em seu art. 17, I, "b", 
proíbe a doação de bens imóveis públicos a entidades 
particulares, fere, também, o preceito do art. 37 da Cons-
tituição da República, segundo o qual a administração 
pública deve obedecer ao princípio da legalidade, dentre 
outros que menciona. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, 

pela antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
ng 1 . 483/90. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro -Antônio Pinheiro-
Reinaldo Lima. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 485/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio de 
Oliveira, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos 'Excepcionais - APAE -. com 
sede no Município de Candeias. 

Publicada em 25/6/93, veio a proposição a esta comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art . 
103, v. "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Candeias é uma sociedade civil. de 

assistencial, sem fins lucrativos: fundada há mais 
anos, é dirigida por pessoas idôneas, que não 
remuneração pelos cargos que ocupam . 

caráter 
de dois 
recebem 

A documentação apresentada está de conformidade com o que 
dispõe a Lei no 5.830, de 1971; não há, portanto, óbices à 
normal tramitação da proposição . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legal idade 
1.485/93, em sua forma original. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, 

Célio de Oliveira- Geraldo Rezende - Clêuber 
Relator 
Carneiro -

Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.491/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto 

análise objetiva declarar de utilidade pública o 
dos Trabalhadores Rurais de Passatempo. com 
Município de Passa-Tempo. 

de lei em 
Sindicato 

sede no 

Publicado em 26/6/93, 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 está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, conforme estatui a Lei nQ 5.830, de 1971. 

A entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 
anos. tem prova de personalidade jurídica, e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos 
que ocupam. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1.491/93. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Célio de Oliveira- Antônio Pinheiro Reinaldo Lima 
Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1 .492/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, 
1.492/93 visa a declarar de utilidade 
Vicente de Paulo. com sede no Município 
Monte. 

o Projeto de Lei nQ 
pública o Asilo São 
de Santo Antônio do 

Publicado em 26/6/93, vem o projeto a esta comissão para 
exame preliminar. nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Asilo São Vicente de Paulo atende aos requisitos da Lei 

nQ 5.830, de 1971, à vista da documentação apresentada. A 
entidade tem prova de personalidade jurídica, funciona há 
mats de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que 
exercem. 

Conclusão 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1. 492/93. 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legal idade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende. 

Célio de Oliveira- Antônio Pinheiro - Clêuber 
Reinaldo Lima. 

Relator 
Carneiro -

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 493/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Bené Guedes. tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Itabirito- APAE - com sede 
nesse município. 
Publicada em 26/6/93. vem a proposição a esta comissão para 

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

Fundamentação 
A APAE de Itabirito é uma instituição jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. fundada em 23/4/79, com a 
finalidade de assistir, moral e materialmente, ao 
excepcional carente. Sua diretoria é composta de pessoas 
idOneas, declaradas como tal pela autoridade competente, as 
quais não recebem remuneração pelas funções que exercem. 

Não se encontraram, portanto, impedimentos legais à normal 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.493/93. em sua forma original. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente- Geraldo Rezende. Relator 

Reinaldo Lima -Célio de Oliveira AntOnio Pinheiro 
Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.497/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.497/93, do Deputado Ambrósio Pinto, 
objetiva declarar de utilidade pública o Hospital Casa de 
Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. com sede naquele 
município. 
Publicado em lQ/7/93, vem o projeto a esta comissão para 

receber parecer prel lminar, nos termos do art. 195. c/c o 
art. 103, V. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame é regulada pela Lei nQ 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 

§~------------------------------------------------------------~ 
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constitucionalidade e pela legalidade 
1.497/93, na forma proposta. 

239 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira. Relator-

Antônio Pinheiro- Geraldo Rezende- Reinaldo Lima- Clêuber 
Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.500/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei nQ 
1.500/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Amoroso Lima, com sede no Município de 
Sacramento. 

Publicada em lQ/7/93, 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 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública é pessoa jurídica, não tem fins 
lucrativos, funciona há mais de dois anos, e os cargos de 
sua diretoria, ocupados por pessoas idôneas, não são 
remunerados. Ela atende, assim, ao disposto na Lei ng 5.830, 
de 1971, que disciplina a matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1. 500/93. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei ng 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo 

Célio de Oliveira- Antônio Pinheiro 

1993. 
Rezende, 
- Clêuber 

Relator 
Carneiro -

Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 503/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Cóssimo 

propoe seja declarada de utilidade pública a Creche 
Benedita Santana, com sede no Município de Monte 
Minas . 

Freitas, 
o. Maria 
Santo de 

Publicada em 2/7/93, 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 Creche O. Maria Benedita Santana funciona há mais de dois 

anos. e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que ocupam. Consideram-se, 
pois, atendidos os requisitos da Lei nQ 5.830. de 6/12/71, 
que regulamenta a matéria . 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela 

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng 
1.503/93, em sua forma original. 
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Clêuber Carneiro Reinaldo Lima Antônio Pinheiro 
Geraldo Rezende. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 504/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe visa a declarar de utilidade 
pública a Associação da Mulher Gloriense- AMGLO -. com sede 
no Município de São João Batista do Glória. 
Publicado em 2/7/93, 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 tem personalidade jurídica, funciona 

há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que 
exercem. 

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

Conclusão 
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1. 423/93. 
Sa 1 a das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Reinaldo Lima - Clêuber Carneiro- Geraldo Rezende- Célío 
de Oliveira- Antônio Pinheiro. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO OE LEI 
NQ 1.506/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima. 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de 
Capoeira Cais da Bahia, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada em 3/7/93, 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 é pessoa jurídica, funciona há mais de dois 

anos, desempenha atividades de interesse da comunidade, e 
sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelos cargos que ocupam . 
Sendo assim, não hã impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica à aprovação da matéria. 

Em vista do exposto, 
constitucionalidade e 
1.506/93 . 

Conclusão 
concluímos pela 

pela legalidade 
juridicidade, pela 

do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Antônio Júlio, 
Reinaldo Lima -
Pinheiro. 

Presidente- Célio de Oliveira, Relator-
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Antônio 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 507/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em epígrafe. do Deputado 
objetiva declarar de utilidade pública o 
Clube. com sede no Município de Betim. 

Reinaldo Lima. 
Ekigarra Esporte 

Publicada em 3/7/93. vem a matéria, preliminarmente, a esta 
comissão. para exame dos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade. conforme estipula o art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a concessão do 

título declaratório de utilidade pública é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos. funciona há mais de dois anos, e 
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que nada 
recebem pelo exercício de seus cargos. 
Estão, pois, plenamente atendidas as exigências da Lei nQ 

5.830. de 6/12/71, que disciplina o assunto. 
Conclusão 

Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.507/93, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júl1o, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Reinaldo Lima -Geraldo Rezende Célio de Oliveira 
Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.343/93 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por intermédio do requerimento em epígrafe, o Deputado 

Wellington de Castro postula seja encaminhada solicitação à 
TRANSMETRO para se implantar uma linha de ônibus ligando o 
Distrito de Justinópolis, no Município de Ribeirão das 
Neves, ao Shopping Del Rey, em Belo Horizonte. 

Publicada no dia 22/5/93, a proposição foi enviada a esta 
comissão para deliberação, nos termos do art. 104, III, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A providência postulada se reveste de grande importância: a 

referida interligação. além das evidentes vantagens que 
trará para a população de Justinópolis, beneficiará 
sobremaneira os moradores de diversos núcleos da região que 
são densamente povoados, proporcionando-lhes economia de 
tempo e dinheiro, pois dispensará a utilização de duas 
conduções. que é hoje necessária para se fazer tal percurso. 
Considerando-se que a proposição requer medida que demanda 

estudos técnicos para se comprovar a viabilidade da sua 
implementação e que a região a ser beneficiada está inserida 
na área metropolitana de Belo Horizonte, seu encaminhamento 
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se faz de forma correta, já que à 
providências que o caso requer. 

TRANSMETRO competem as 

Diante do 
4.343/93. 

Conclusão 
exposto. somos pela aprovação 

Sala das Reuniões, 11 de 
Álvaro Antônio, Relator. 

agosto de 1993. 

do Requerimento nQ 

PARECER SOBRE O 
Comissão de 

REQUERIMENTO NQ 4.344/93 
Administração Pública 

Relatório 
O requerimento em tela, do Deputado Well ington de Castro, 

tem por objetivo solicitar providências à direção da 
TRANSMETRO para que se aumente o número de coletivos em 
circulação na Linha 1159-B. 

Publicada no dia 22/5/93, a proposição foi enviada a esta 
comissão para deliberação. nos termos do art. 104, III, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O transporte coletivo, embora explorado por particular sob 

regime de concessão, constitui serviço público da maior 
importância, do qual não pode prescindir a comunidade, em 
especial aquele segmento populacional que se situa nos 
bairros ma1s afastados. 

O reduzido número de coletivos em circulação sacrifica 
sobremaneira toda a população e representa problema grave na 
prestação desse serviço, cabendo ao poder público solucioná-
lo com a necessária urgência. 
Além de oportuna, a providência solicitada foi encaminhada 

de forma correta ao órgão público competente para se 
agilizá-la com a necessária presteza. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nQ 

4.344/93. 
Sala das Comissões. 11 de agosto de 1993. 
Álvaro Antônio, Relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.486/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, o 

Requerimento nQ 4.486/93 postula seja enviado à Secretaria 
do Planejamento e Coordenação Geral ofíc1o solicitando 
providências para que sejam atendidas algumas propostas ali 
explicitadas. 

Pub 1 i c a do, foi 
que, nos termos 
conclusivamente. 

o requerimento enviado a esta comissão para 
do art. 104, III, "c", fosse apreciado 

Fundamentação 
Realizado nesta Casa no ano de 1992, o seminário Saneamento 

É Bás1co demonstrou a gravidade da situação do setor de 
saneamento e a necessidade de que providências sejam tomadas 
em caráter urgente. 

No entanto, uma vez que a execução das propostas implica 
gastos para o Tesouro Estadual, torna-se indispensável que 
haja dotações orçamentárias suficientes para o pleno 



z 
6 . 
u 

< 
~ . e 
~ w 
• v . . 
~ . • ~ 
• 
~ • ~ 

243 

cumprimento do programa. o que constitui o principal objeto 
da proposição em exame. 

O envio do oficio de que trata o requerimento em tela é. 
portanto, pertinente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos 

Requerimento nQ 4.486/93. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 
Célio de Oliveira, Presidente 

Relator. 

pela aprovação do 

1993. 
Baldonedo Napoleão. 

,L_ ______________________________________________________ _j 
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Belo Horizonte, sexta-feira. 13 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 415i REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 11 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.562 ao 
1.567/93 Requerimentos do nQ 4.593 ao 4.596/93 
Requerimentos dos Deputados Geraldo da Costa Pereira (2). 
Reinaldo Lima e Tarcísio Henriques Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Tarcísio 
Henriques e Roberto Luiz Soares (2) - 2i PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Designação de comissões: Comissões Especiais 
para emitirem pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei 
nQs 11.947, 11.944 e 11.952 Leitura de comunicações 
apresentadas- Discussão e votação de relatórios: Relatório 
final do debate sobre o tema "Violência no Trânsito", 
promovido pela Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais; aprovação Relatório final da Comissão 
Especial para Rever, nos Termos do Art. 7Q do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias a Doação, Venda e 
Concessao de Terra Pública com Área Superior a 250ha, 
Realizadas de lQ/1/62 até a Data da Promulgação da 
Constituição Estadual Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Tarcisio Henriques; deferimento - Requerimentos dos 
Deputados Geraldo da Costa Pereira e Reinaldo Lima; 
aprovação - 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação 
de Proposições: Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.367/93; encerramento da discussão; discursos dos Deputados 
Antônio Pinheiro. Roberto Carvalho. João Batista, Wilson 
Pires e Marcos Helênio; aprovação - ENCERRAMENTO -ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, 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- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende 
-Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista- João Marques- Jorge Eduardo- José Bonifácio 
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria 
Pinto- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos 
Helênio- Maria Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia 
- Mauri Torres- Miguel Barbosa -Mílton Salles- Paulo 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto 
Luiz Soares Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Çosta - Simão Pedro Toledo- Tarcisio Henriques -
Wanderley Avi la- 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 Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.562/93 

Altera a Lei nQ 10.943, de 27 de novembro de 1992, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - O art. 1Q, os incisos I do art. 2Q e I do art. 3Q 

e o art. SQ da Lei nQ 10.943, de 27 de novembro de 1992, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1Q - Sob a denominação de Área de Proteção Ambiental 
Mata do Krambeck - APA Mata do Krambeck - ficam declarados 
área de proteção ambiental os terrenos cobertos pela Mata do 
Krambeck, no Município de Juiz de Fora, os quais se estendem 
pela maior parte dos Sítios Retiro Novo e Retiro Velho, o 
prlmelro medindo 734.349m2 (setecentos e trinta e quatro mil 
e trezentos e quarenta e nove metros quadrados) e dividindo 
com os Sítios Malícia e Retiro Velho e com o rio Paraibuna, 
e o segundo medindo 2. 185.562m2 (dois milhões, cento e 
oitenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e dois metros 
quadrados) e dividindo com os Sítios Retiro Novo e Malícia e 
com Aurélio Ferreira Salgado ou seus sucessores, com a 
Fazenda do Ribeirão e com o rio Paraibuna, estando os 
respectivos títulos de propriedade transcritos no Cartório 
do 2Q Ofício da Comarca de Juiz de Fora, a fls. 91 do livro 
3-G. com o nQ 7.574 . 
Parágrafo único -O Poder Executivo promoverá, no prazo de 

90 (noventa) dias, o levantamento planimétrico da Mata do 
Krambeck e demarcará, por decreto, dentro dos terrenos dos 
imóveis descritos, os limites geográficos da área de 
proteção ambiental de que trata este artigo. 
Art. 2Q- .................. ·-··················· 
I Perpetuar a preservação das condições ecológicas 

locais, a consolidação e a conservação da significativa área 
verde em que a reserva se constitui; 
Art. 3Q - ..... - ........... ·. · 
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I - Causar danos ambientais de qualquer natureza, que 
provoquem destruição ou outros efeitos desfavoráveis à biota 
nativa: 
Art. 5Q -A Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck 

será supervisionada e fiscalizada pela Fundação Estadual do 
Meio Ambiente - FEAM em articulação com o Instituto 
Estadual de Florestas - IEF -, os quais deverão orientar e 
assistir os proprietários dos Sítios Retiro Novo e Retiro 
Velho sempre que por estes forem solicitados, a fim de que 
os objetivos da legislação pertinente sejam atingidos.". 

Art. 2Q -Fica o projeto acrescido do art. 6Q, com a 
seguinte redação, renumerando-se os demais artigos: 

"Art. 6Q -Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 
Parque Estadual Krambeck, no Município de Juiz de Fora. 
incorporando toda a área de proteção ambiental de que trata 
o art. 1Q desta lei. 

Parágrafo Unico - Para efeito do disposto neste artigo, o 
Poder Executivo fica autorizado a desapropriar os terrenos 
compreendidos nos limites geográficos da Área de Proteção 
Ambiental Mata do Krambeck, que tenham sido demarcados na 
forma do parágrafo único do art. 1Q desta lei.". 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 11 de agosto de 1993. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: A Lei nQ 10.943, de 

como área de proteção ambiental os 
Mata do Krambeck, no Município de 
falhas e impropriedades. 

27/11/92, que dec1arou 
terrenos cobertos pela 

Juiz de Fora, apresenta 

Note-se que seu art. 1Q menciona erroneamente o perímetro 
dos imóveis abrangidos pela referida mata, uma vez que. 
conforme documentação comprobatória, ela não faz d1visa com 
o Sítio (e não Fazenda) Malícia e que os limites geográficos 
descritos no artigo não se coadunam com as divisas 
constantes nos títulos de propriedade dos referidos imóveis. 
Isso torna necessário que. preliminarmente, se determinem 
com precisão tais limites. 

Ainda nesse particular, para que a Área de Proteção 
Ambiental Mata do Krambeck possa ser implantada sem 
problemas. será conven1ente que se determine que partes dos 
Sítios Retiro Novo e Retiro Velho a referida mata abrange, 
conforme propõe o novo texto do citado dispositivo e de seu 
respectivo parágrafo único. 
Esclareça-se. ainda, que a Mata do Krambeck não é 

remanescente regenerada da Mata Atlântica. Ela foi plantada 
pela sucessora da empresa que adquiriu, em 1915 e em 1924, 
respectivamente, os Sítios Retiro Novo e Retiro Velho. Esses 
imóveis foram conservados até 1946, ano em que foram 
vendidos a seus atuais proprietários, que os vêm igualmente 
preservando até a presente data. Comprovado isso, também 
documentalmente, propõe-se nova redação, mais consetânea com 
a realidade, para o inciso I do art. 2Q da lei em questão. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Examinando-se, a seguir, o art. 3Q da lei que se pretende 
modificar. verifica-se que seu inciso consagra uma 
verdadeira arbitrariedade, quando impõe aos proprietários 
dos referidos imóveis uma proibição não prevista nem 
permitida em lei estadual específica, e, portanto, não 
aplicável integralmente. Cabe aqui lembrar que, segundo a 
jurisprudência pacífica do egrégio Tribunal Superior de 
Justiça (podendo, a propósito, ser citado o acórdão unânime 
de sua 1ª turma - RESP 19.630- o SP, publicado em 
19/10/92) e a melhor doutrina (Helly Lopes Meirelles 
Direito Administrativo, 16ª ed., pág. 536), "a proibição de 
desmatamento e uso da floresta que cobre a propriedade é 
interdição de uso da propriedade, só possível com 
indenização prévia, justa e em dinheiro, como compensação 
pela perda total do direito de uso da propriedade e 
desaparecimento de seu valor econômico." Optou-se, portanto, 
por uma nova redação para esse dispositivo, a qual encontra 
fundamento no inciso XI do art. 33 do Decreto Federal nQ 
99.724, de 6/6/92, que regulamentou a aludida Lei nQ 9.602. 

Por último, o art. 5Q da lei cuja modificação é aqui 
proposta está eivado de inconstitucionalidade, por afetar o 
direito de propriedade dos donos dos imóveis em questão, o 
qual é protegido pelo art. 5Q, inciso XXII, da Constituição 
da República. 

Com efeito, no citado artigo se declara que a Área de 
Proteção Ambiental Mata do Krambeck, além de supervisionada 
e fiscalizada, será administrada pela Fundação Estadual do 
Meio Ambiente - FEAM - em articulação com a Prefeitura de 
Juiz de Fora, sendo inaceitável e inconstitucional que se 
pretenda assim retirar dos referidos donos a administração 
de seus imóveis para conferi-la ao poder público. 

Note-se, além disso. que a estipulação constante no aludido 
art. SQ ultrapassa e viola, igualmente, o preceito contido 
no p 1Q do art. 9Q da já referida Lei Federal no 9.602, não 
podendo, por tudo isso, prevalecer. A nova redação dada a 
esse dispositivo, a par de eliminar a expressão 
administrada, a ele acrescenta, em linhas gerais, o que é 
estipulado no art. 30 do citado Decreto Federal nQ 99.724. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.563/93 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame 

otorrinolaringológico nas crianças em idade escolar . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Passa a ser obrigatório o exame 

otorrinolaringológico nas crianças em idade escolar nas 
escolas públicas estaduais . 
Parágrafo Unico Entender-se-á como crianças em idade 

escolar as que se encontrarem na faixa etária de 6 a 14 
anos . 

Art. 2Q - O exame de que trata o art. lQ será levado a 
termo no início do calendário escolar. 

É L-------------------------------------------------------~ 
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Parágrafo único - Somente com autorização escrita dos pais 
ou responsáveis legais, poderão os alunos deixar de fazer o 
exame previsto nesta lei. 
Art. 3Q -Caberá ao Poder Executivo. através de órgão 

competente, fornecer aos alunos da rede pública estadual: 
I -tratamento especializado e acompanhamento médico; 
II - aparelho auditivo; 
III - cirurgias. 
p lQ - As despesas previstas neste artigo correm a expensas 

dos cofres públicos. cuja previsão constará no Orçamento do 
ano subseqüente. 

p 2Q - Somente os alunos comprovadamente carentes poderão 
beneficiar-se dos itens acima mencionados. 

Art. 4Q -Fica o Poder Executivo autorizado a 
convênio, acordos e outros atos e a expedir 
complementares necessárias à execução desta lei. 

firmar 
normas 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 11 de agosto de 1993. 
João Batista 
Justificação: Freqüentemente assistimos a programas de 

debates envolvendo educadores das mais diversas áreas e 
matizes, buscando todos explicação para os graves problemas 
de evasão escolar, mas nunca tivemos a grata satisfação de 
ver educadores apontar as razões da evasão escolar. 

Vamos reportar-nos a uma entre as várias situações que 
ocasionam a evasão, o abandono da escola: 

"Os pais recebem seguidos bilhetinhos da professora que 
reclama do aluno: ·seu filho está displicente! Não atende ao 
meu chamado! Não copia o ditado! Não presta atenção às 
explicações!'". Os pais respondem à professora que em casa 
também é assim. Nada move a criança a ser atenta na escola 
ou em casa. Os pais se aborrecem e. quando podem, buscam 
socorro com psicólogos. Nada resolve. Pensam tratar-se de 
criança problema e, na maioria dos casos, tiram a criança da 
escola e, às vezes. colocam-na a estudar com crianças com 
mentalidade retardada. pensando tratar-se também de uma, já 
que não consegue assimilar os ensinamentos da professora e 
dos pais. 
Triste engano vêm cometendo pais e educadores! A desatenção 

verificada, a displicência e o descaso para as coisas em sua 
volta nada têm que ver com a mentalidade da criança, mas sim 
com a sua audição. Quantas e quantas vezes a criança não 
atende ao primeiro chamado e só o faz após um forte grito? Ê 
isso retardamento? Lógico que não! 
Muitas e muitas crianças trazem em si defeitos 

não detectáveis nos primeiros anos de vida, mas 
verificáveis se observados por especialistas no 
atividade escolar, ou seja, aos 4 ou 5 anos. 

congênitos 
fac i 1 mente 

inicio da 

Somos sabedores de um trabalho cientifico, ou. mais 
precisamente, de uma tese de doutoramento que envolve exame 
clínico de centenas de crianças, todas comprovadamente com 
problemas no seio familiar ou nas escolas que freqüentam, 
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tendo mais de 2/3 problemas auditivos. Tal trabalho ou 
estudo tem a participação efetiva de médicos 
otorrinolaringologistas. psicólogos, fonoaudiólogos e pais 
de crianças que, se não abandonaram a escola, são repetentes 
por mais de duas vezes numa mesma série. 

A apresentação do presente projeto dá-se em caráter de 
urgência, considerando-se que os filhos de famílias carentes 
são os primeiros a abandonar a escola pública, onde é praxe 
o professor perceber seu salár1o, mas não o considerar para 
efeito de um atendimento a este ou aquele aluno problema. 

Sabemos que famílias abastadas ou famílias de poder 
aquisitivo acima da média levam seus filhos a pediatras 
particulares. com a freqüência necessar1a, e, quando é o 
caso, sob indicação médica. levam-nos a especialistas para 
exames mais cuidadosos, chegando, é claro, a um diagnóstico 
e a um posterior tratamento que lhe possibilitem a 
convivência normal com as demais crianças. 

Estamos, a princípio. resguardando um direito 
constitucional e, principalmente, alertando as autoridades 
das áreas da saúde e da educação do Estado, para que 
promovam um trabalho conjunto em meio aos alunos da rede 
pública estadual, evitando a evasão escolar e, 
conseqüentemente, o aumento do índice de analfabetismo no 
Estado de Minas Gerais. 

Acreditamos plenamente que os nossos pares se 
sensibilizarão com o problema detectado e procurarão, 
juntamente com este humilde projeto, apresentar outros que 
propiciem ao povo mineiro o direito à saúde e à educação. 

Devemos evitar, com a nossa ação, que as crianças de hoje 
portadoras de problemas auditivos sejam os homens surdos de 
amanhã. 

Devemos evitar que o surdo de amanhã seja surdo para as 
coisas lógicas. surdo para a sociedade, surdo para o amor. 
surdo para o próximo, surdo para os filhos, surdo para a 
família e, principalmente, surdo para a Pátria. 
Pela aprovação deste projeto. saúdo o povo mineiro e seus 

legítimos representantes! 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.564/93 
Dispõe sobre a criação do Código Estadual de Proteção aos 

Animais do Estado de Minas Gerais e dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Título I 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
Art. 1Q- Esta lei tem por objetivo estabelecer normas para 

a proteção dos animais . 
Art. 2Q- É proibido: 
I - maltratar ou agredir fisicamente os animais, submetê-

los a quaisquer práticas que causem sofrimentos ou danos e a 
condições inaceitáveis de existência; ,L_ ______________________________________________________ _J 
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II - manter animais em lugares desprovidos de higiene. em 
lugares em que se lhes impeçam a respiração, o movimento ou 
o descanso, ou em lugares em que sejam privados de ar ou 
luz; 
III - obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores 

às suas forças, bem como castigá-los, ainda que para 
aprendizagem ou adestramento; 
IV- golpear. ferir ou mutilar qualquer órgão ou tecido do 

animal, exceto em cirurgias controladas por veterinário, em 
caso de necessidade e com emprego de anestesia; 

V - abandonar o animal ou deixar de provê-lo de tudo que, 
humanitariamente, se possa, inclusive assistência 
veterinária; 

VI - vender ou doar animais a laboratórios ou clínicas de 
experimentações; 

VII - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo 
extermínio seja necessário para consumo ou não; 

VIII - engordar aves, suínos e outros animais por processos 
mecânicos. químicos e outros métodos que sejam cruéis; 

IX - extrair pêlo ou pena de animal vivo ou entregá-lo vivo 
para alimentação de outros, bem como encerrá-lo junto com 
outros que o aterrorizem ou molestem; 

X - manter, criar, expor ou transportar o animal de cabeça 
para baixo ou em recinto exíguo, sem as mínimas condições de 
higiene, mal ventilado. bem como deixar de dessedentá-lo ou 
de alimentá-lo em quaisquer circunstâncias; 

XI - exercer a venda ambulante de animais ou vendê-los para 
menores desacompanhados dos responsáveis legais; 

XII realizar espetáculos, esportes. tiro ao alvo, 
cerimônias religiosas, atos públicos ou privados que 
envolvam lutas, maus tratos ou morte de animais; 

XIII - difundir, através de qualquer meio de comunicação, 
cenas de maus tratos a animais. sem que esteja claramente 
expresso o repúdio a tais atos; 

XIV - deixar de prestar socorro a animal. em caso de 
atropelamento; 
XV- utilizar ou distribuir animais vivos em rifas, jogos. 

sorteios, quermesses. para propagandas comerciais, bem como 
utilizá-los em programas de televisão, teatro e outros 
espetáculos, quando tais atos impliquem agressão física e 
psicológica ao animal; 

XVI - sacrificar animais com venenos e outros métodos não 
preconizados pela Organização Mundial de Saúde nos programas 
de profilaxia da raiva. 

Tftulo I! 
Dos Animais Silvestres 

Capftulo I 
Fauna Nativa 

Art. 3Q Para efeito desta lei, consideram-se como 
espécies da fauna nativa as que são originárias deste País e 
que vivem em estado selvagem, inclusive as que estão em 
emigração e as espécies de peixes e animais marinhos das 
costas brasileiras. 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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Art. 4Q -Os 
qualquer fase 
ninhos, ovos. 
do Estado. 

animais silvestres de qualquer espécie. em 
de seu desenvolvimento. bem como os seus 
abrigos e ambientes naturais são propriedades 

Art. SQ- São proibidos: 
I - a caça profissional ou amadoristica, bem como o 

confinamento, o tráfico. o comércio, a importação, a 
exportação, a exibição pública, a captura, a manutenção em 
cativeiro tanto de espécies silvestres adultas como de seus 
ovos ou crias e de todas as subespécies, independentemente 
de sua procedência; 

II - o abate de animais silvestres, exceto para se evitar 
sofrimento desnecessário. quando mortalmente ferido ou 
acometido de doença incurável: 

III -o adestramento de cão ou outro animal com objetivo de 
caça ou perseguição a animais; 

IV - a fabricação. o transporte e a 
utilização de apetrechos, armadilhas 
impliquem caça, perseguição, destruição 
silvestre; 

comercialização e a 
e similares, que 

ou apanha de animal 

v- o beneficiamento, a industrialização, a elaboração, o 
transporte, o consumo, o armazenamento, o recebimento ou a 
comercialização de produtos ou subprodutos da fauna 
silvestre; 

VI - o funcionamento de parque de caça. clube ou soc1edade 
amadoristica ou caça ao vôo: 

VII -a exposição, em qualquer lugar público ou privado. de 
animais embalsamados. exceto em museus ou instituições 
oficiais ou oficializadas. 

9 1Q -Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a 
instituições cientificas, oficiais ou oficializadas. licença 
especial para a coleta de material destinado a fins 
cientificas. 

9 2Q -Será permitida a captura de animais silvestres para 
se perpetuarem as espécies, em se tratando de animais em 
extinção, e para se fazer transferência de hábitat nos casos 
de acidente . ou de perigo, mediante autorização do órgão 
competente. dispensada. somente, nos casos de acidente. 

f 3Q - Será permitida a caça com instrumentos artesanais 
pelas populações indigenas, com a finalidade exclusiva de se 
suprir a alimentação e em suas próprias reservas. 

f 4Q - Todas as instituições ou pessoas que pratiquem 
atividades de taxidermia devem ter um livro de registros que 
conterá os dados referentes aos exemplares da fauna, aos 
objetivos de dissecação total ou parcial, os quais ficarão à 
disposição do órgão público competente. 

Art. 6Q Serão criados pelo poder público, com a 
finalidade de se conservarem as espécies animais: 

I - santuários de fauna: 
II - refúgios de vida silvestre. 
§ 1Q- Santuários de fauna são áreas limitadas destinadas à 

proteção de determinadas espécies em perigo de extinção . 
~ 2Q -Refúgios de vida silvestre são áreas limitadas 

destinadas à preservação da fauna. 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Art. 7Q -O confinamento de animais silvestres só será 
permitido em estabelecimentos profissionais, a saber: 

I -jardins zoológicos oficiais ou of1cial1zados; 
II criadouros científicos, autorizados pelo órgão 

competente. 
§ 1Q - Considera-se jardim zoológico qualquer conjunto de 

animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em 
semiliberdade e expostos à visitação pública. 

§ 2Q - Consideram-se criadouros científicos aqueles que 
apresentarem credenciais como pessoas jurídicas e possuirem 
programa de criação de acordo com as normas estabelecidas 
pelo órgão competente, desde que não se dediquem à 
vivissecção. 

Capítulo II 
Fauna Exótica 

Art. 8Q -A fauna exótica compreende as 
não originárias do País que vivem em estado 
Parágrafo único - Excluem-se os animais 

produção de carne e os animais de carga. 
Art 9Q - A proteção da fauna exótica se 

estabelecem os tratados e os convênios 
firmados pela República Federativa do Brasil 
nesta lei. 

espécies animais 
selvagem. 
criados para a 

rege pelo que 
internacionais 

e pelo disposto 

Art. 10 -São expressamente proibidos a caça, a captura, a 
venda, o confinamento e a exibição pública de espécies e 
ovos de crias das espécies declaradas protegidas ou em 
perigo de extinção por tratados e convênios vigentes no 
território brasileiro, salvo quando se tratar de 
intercâmbios não comerciais entre instituições zoológicas ou 
científicas legalizadas. 

1 1Q - Os vendedores de animais pertencentes às espécies 
cujo comércio é permitido pelos tratados específicos e pela 
legislação brasileira e os possuidores de animais em perigo 
de extinção terão de possuir, para cada animal ou lote de 
animais, certificado sanitário de origem e licença de 
importação emitidos pelos órgãos competentes. 
§ 2Q - No caso de o vendedor ou possuidor de animal não 

apresentar licença de importação, os órgãos competentes 
confiscarão o animal. 

Art. 11 -Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País 
sem a autorização do órgão competente. 

Parágrafo único -A posse e a exibição pública de animais 
da fauna exótica requerem, para cada animal, o certificado 
que prove a sua origem, além da documentação prevista no 
art. 10, § 1Q. 

Capítulo III 
Da Pesca 

Art. 12 -São de domínio público todos os animais e 
vegetais que se encontrem nas águas domtntats. 
Art. 13 - É expressamente proibido: 
I - pescar de forma predatória ou sem licença do órgão 

competente; 
II - pescar em locais onde o exercício da pesca cause 

embaraço à navegação; 

~L-------------------------------------------------------~ 
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III - pescar nos lugares e épocas interditadas pelo órgão 
competente, seja nos cursos de água, em água parada ou no 
mar territorial; 

IV - pescar com dinamite ou outros explosivos comuns ou com 
substâncias tóxicas; 

V - provocar o aparecimento da fauna ictiológica pelo uso 
indireto de agrotóxicos; 

VI - pescar, comercializar ou transportar pescado de porte 
igual ou inferior aos limites mínimos fixados pelo órgão 
competente. 
Art. 14 -Serão determinadas pelo órgão competente medidas 

de proteção à fauna em quaisquer obras que importem na 
alteração do regime dos cursos de água. 

Título III 
Animais Domesticados 

Capítulo I 
Sistemas Intensivos de Economia Agropecuária 

Art. 15 -Consideram-se sistemas intensivos de economia 
agropecuar1a os métodos cuja característica seja a rápida 
criação de animais confinados, usando-se para tal fim um 
alto grau de mecanização, que permita economia de espaço e 
trabalho. 
Art. 16 Num prazo de 10 (dez) anos, a partir 

publicação desta lei, todos os sistemas intensivos 
economia agropecuária ficam obrigados a reconverter 
criadouros de animais em sistemas intensivos. 

da 
de 
os 

Art. 17 -Dentro do prazo previsto no artigo anterior, os 
sistemas intensivos obedecerão aos seguintes requisitos: 

I -os animais devem receber água e alimento. atendendo-se, 
ainda, às suas necessidades psicológicas, de acordo com a 
evolução da ciência, observadas as necessidades da espécie; 

II -os animais devem ter liberdade de movimento, de acordo 
com suas características morfológicas e biológicas; 

III - as instalações devem atender ao bem-estar e à saúde 
dos animais, com iluminação, temperatura, circulação de ar e 
demais condições ambientais adequadas; 

IV o órgão competente deverá interditar os 
estabelecimentos que não cumprirem as exigências desta lei, 
procedendo ao confisco dos animais. 

Capítulo II 
Do Abate dos Animais 

Art. 18 É obrigatório, em todos os matadouros e 
frigoríficos, o emprego de métodos científicos e modernos 
de insensibilização, aplicados antes da sangria . 

p 1Q -A insensibilização é obrigatória nas sangrias por 
instrumentos de percussão mecânica. por processamento 
químico ou elétrico ou por outros métodos decorrentes do 
desenvolvimento técnico-científico . 

f 2Q -A insensibilização é obrigatória no abate de todos 
os animais destinados ao consumo . 

Art. 19 - É expressamente proibido: 
I -utilizar a marreta e a picada do bulbo da choupa; 
II - dar facada no coração; 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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III - quebrar as extremidades do animal antes do sacrifício 
e antes de verificada sua morte real; 

IV - introduzir animais v1vos ou agonizantes em recintos 
congelados ou em água fervente; 

V - o abate de fêmeas durante a gestação; 
VI - o abate de animais recém-nascidos até a idade de 3 

(três) meses de vida extra-uterina. 
Parágrafo único - O abate de fêmeas durante a gestação e de 

animais recém-nascidos de até 3 (três) meses de idade só 
será permitido em caso de doença, desde que seja para evitar 
o sofrimento do animal e esteja comprovada a impossibilidade 
da cura. 

Capítulo III 
Dos Animais de Carga 

Art. 20 -Só é permitida a tração animal nos veículos ou 
instrumentos agrícolas e industriais, por animais de 
espécies bovinas, eqüinas e muares. 

Art. 21 -A tração animal só será permitida em se tratando 
de veiculo de 2 (duas) rodas, com o uso de escora ou suporte 
fixado por dobradiça. 

Art. 22- É expressamente proibido: 
I - utilizar veículo de tração animal nas vias públicas 

situadas nos perímetros urbanos nas rodovias estaduais e 
federais e avenidas, quando pavimentadas ou quando sem 
atestado de licenciamento fornecido pelo órgão competente; 

II atrelar no mesmo veículo animais de espécies 
diferentes; 
III - atrelar animais sem os apetrechos indispensáveis ou 

com apetrechos incômodos ou em mau estado de conservação; 
IV - descer ladeiras com veículos de tração animal sem a 

utilização de travas; 
V- utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, 

extenuado ou não ferrado; 
VI - castigar animal em quaisquer circunst~ncias; 
VII - fazer viajar um animal a pe por mais de 10km (dez 

quilômetros) sem lhe dar descanso por, no mínimo, 20 (vinte) 
minutos; 
VIII - fazer trabalhar o animal por mais de 6 (seis) horas 

consecutivas sem lhe dar água, alimento e um período de 
descanso de 2 (duas) horas; 

IX - conservar animais embarcados por mais de 12 (doze) 
horas sem água e alimento. 
Parágrafo Unico -A licença para condução de veículo de 

tração animal só será expedida pelo órgão competente 
mediante apresentação de atestado médico veterinário do 
animal e de atestado de bons antecedentes do condutor. 

Capítulo IV 
Do Transporte de Animais 

Art. 23 -Todo veiculo utilizado no transporte de animais 
deverá estar em bom estado e adequadamente arejado, 
oferecendo conforto e proteção contra as intempéries. 

Art. 24- É expressamente proibido: 
I - transportar animal por via terrestre por mais de 12 

(doze) horas sem descarregá-lo para descanso e alimentação; 

'L--------------------------------------------------------" 
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II - transportar animal doente, 
estado adiantado de gestação, 
atendimento de urgência; 

fraco, ferido. fatigado, em 
salvo em se tratando de 

III - transportar animal sem a 
lei. 

Título IV 

documentação exigida por 

Dos Animais de Laboratório 
Capítulo I 

Art. 25 Considera-se vivissecção os experimentos 
realizados com animais vivos, em centros de pesquisa 
devidamente registrados no órgão competente e supervisionado 
por profissionais de nivel superior nas áreas de 
veterinária, medicina, farmácia ou ciências biológicas e que 
visem à aquisição de novos conhecimentos que possam 
prolongar a vida e ali vi ar o sofrimento dos homens e dos 
animais. 

Art. 26 -O diretor do centro de pesquisa, antes de 
proceder a qualquer experimento com animal vivo. deverá 
submeter esse experimento á aprovação do órgão competente, 
relatando a natureza do trabalho, a quantidade e as espécies 
animais necessárias à sua realização, as alternativas do uso 
do animal, o nível antecipado da dor que sofrerão os 
animais, a fonte e a natureza dos fundamentos de 
investigação e o nome do investigador. 
§ 1Q - Só poderão ser autorizados os experimentos cujos 

resultados não possam ser obtidos por métodos alternativos e 
aqueles cujo número de animais previstos não seja superior 
ao necessário. 

p 2Q -O treinamento para a aqu~sição de habilidades 
cirúrgicas ou o experimento c1rurg1co agudo ou os 
procedimentos invasivos só poderão ser autorizados sob a 
condição de imediato sacrifício do animal, antes de ter 
passado o efeito da anestesia. 

f 3Q - Os experimentos que possam causar moléstia ou 
mutilação nos animais só poderão ser autorizados se tiverem 
tempo limitado e mediante sacrifício do animal logo após sua 
realização. 
Art. 27 -O sacrifício indolor de animais será realizado 

por meio de dose letal de anestésico geral. 
Art. 28 -Qualquer animal que esteja sofrendo deverá ser 

imediatamente tratado com medicação analgésica suficiente ou 
sacrificado de modo indolor. 
Art. 29- É expressamente proibido: 
I -praticar a vivissecção sem o uso de anestesia; 
11 - praticar a vivissecção em estabelecimento de ensino do 

1Q e 2Q graus e em quaisquer locais freqüentados por menores 
de idade; 

111 - realizar experimentos que visem á demonstração do 
efeito de drogas venenosas ou tóxicas, bem como daquelas que 
conduzem o animal ao "stress". à inanição ou à desistência 
da vontade de viver; 

IV rea 1 i zar ex per i mentes 
conhecidos anteriormente ou 

cujos resultados sejam 
aqueles destinados à 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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sido filmados ou 

v- realizar experimentos que tenham fins comerciais de 
propaganda armamentista e outros que não sejam científicos 
que se destinem à ilustração de conferências; 

VI -utilizar animais já submetidos a outro experimento ou 
realizar experiência prolongada com o mesmo animal; 

VII - exportar e importar animais para pesquisas médicas e 
científicas. 

9 1Q - Os relaxantes musculares parciais ou totais não são 
considerados anestésicos. 

~ 2Q É obrigatória a presença de um 
qualificado na equipe experimental, qual seja 
pelo nível anestésico do animal. 

anestesista 
responsável 

Art. 30 Em todos os locais onde se autorize a 
vivissecção, deverá ser constituída uma comissão ética 
composta por, no mínimo, três membros, sendo um veterinário 
e outro um representante das associações protetoras dos 
animais. 

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese poderá fazer parte 
da comissão membro da entidade que realiza o experimento. 

Art. 31 -Compete à comissão de ética: 
I - fiscalizar a habilitação e a capacidade do pessoal 

encarregado de prestar assistência aos animais; 
II - verificar se estão sendo adotados os procedimentos 

necessários para preven1r a dor e o sofrimento dos animais, 
como o uso de anestesia e de analgésico; 

III - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência 
a esta lei. 

Parágrafo un1co Qualquer experimento deverá ser 
imediatamente suspenso ou o animal imediatamente sacrificado 
se a comissão ética assim o determinar. 

Art. 32 -Os centros de pesquisas deverão 
recursos humanos e materiais necessários para 
saúde e pelo bem-estar dos animais. 

possuir os 
zelar pela 

Art. 33 Somente os animais criados em centros de 
pesquisas poderão ser empregados em experimentos. 

Título V 
Da Competência 

Art. 34 -A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente é responsável pela regulamentação, aplicação e 
fiscalização deste código. 
Parágrafo único - A Secretaria acima indicada poderá valer-

se do apoio de outros órgãos e Secretarias . 
Titulo VI 

Das Pena 1 idades 
Art. 35- Constitui crime punível com pena de reclusão de 

(um) a 3 (três) anos a violação do disposto nos Títulos I e 
I I I . Cap lt u los I . I I . I I I e I V. 
Art. 36- Constitui crime punível com pena de reclusão de 3 

(três) a 5 (cinco) anos a violação do disposto no Titulo II, 
Capítulos I, II e III, e no Titulo IV . 

Art. 37 -Fica estabelecida a multa de 5 (cinco) salários 
mínimos para pessoa física ou jurídica responsável pelo 
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transporte de animais que venha a contrariar o disposto nos 
arts. 21 e 22 deste código. 
Art. 38 Além das penas estabelecidas nos artigos 

precedentes, subsistem os dispositivos sobre crime previstos 
no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles 
contidas. 
Art. 39 

Penal são 
inquéritos 
intentar a 
lei. 

- As autoridades indicadas no Código de Processo 
competentes para instaurar, presidir e proceder a 
policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e 
ação penal, nos casos de delitos previstos nesta 

Art. 40 -A autoridade que tomar conhecimento de qualquer 
infração desta lei poderá ordenar o confisco do animal, 
devendo entregá-lo a quem dele possa cuidar. 

Parágrafo único - Os animais confiscados em precário estado 
de saúde e cuja cura seja impossível deverão ser 
humanitariamente sacrificados. 

Art. 41 -Os animais e produtos apreendidos não poderão ser 
leiloados. vendidos ou doados a instituição de caridade, 
salvo se se tratar de animal de consumo devidamente 
sacrificado. 
Art. 42 -Sem prejuízo das sanções penais ou civis, bem 

como do disposto na legislação federal pertinente, aplicam-
se às infrações desta lei as seguintes multas: 

I - de 800 (oitocentas) a 1.200(mil e duzentas) Unidades 
Padrão Fiscal - UPFs - por infração do disposto nos Titulas 
I e I I ; 
I!- De 1.200(mil e duzentas) a 2.000(duas mil) Unidades 

Padrão Fiscal - UPFs - por infração do disposto nos Títulos 
I!! e IV. 

9 lQ - A cada reincidência. os valores das multas dobram 
de valor. 

P 2Q - As empresas privadas que cometerem alguma infração 
deste código não poderão celebrar contrato de qualquer 
espécie com o Estado de Minas Gerais por um período mínimo 
de 5 (cinco) anos. 

Art. 43 -Os valores arrecadados com 
multas aplicadas serão repartidos, na 
(cinqüenta por cento), entre as entidades 
animais cadastradas no órgão governamental 
aplicação desta lei. 

o pagamento das 
parcela de 50% 
de proteção aos 

responsável pela 

Parágrafo único - Os restantes 50% (cinqüenta por cento) 
arrecadados deverão ser entregues a entidades de assistência 
aos deficientes físicos e mentais localizadas nos municípios 
onde se recolheram os valores. 

Título VII 
Disposições Finais 

Art. 44 -O poder público deverá respaldar as entidades 
ecológicas e protetoras de animais em todas as atividades de 
fiscalização, aplicação e controle deste código. 

Art. 45 -Fica o Poder Executivo autorizado a criar órgão 
de apoio à implementação deste código . 

Art. 46 -O Poder Executivo régulamentará a presente lei 
no que julgar pertinente e necessário à sua execução . 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Art. 47 Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 48- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de agosto de 1993. 
João Batista 
Justificação: Minorias privilegiadas não podem 

desrespeitar um direito da maioria, que é a vida, bem maior 
da criação. A UNESCO condena a morte e o sofrimento inúteis 
através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais -
Bruxelas, 1978, e exalta o direito à vida extensivo a todas 
as espécies animais. Nos seus mais vibrantes artigos, a 
declaração afirma: "Art. 1Q- Todos os animais nascem iguais 
diante da vida e têm o mesmo direito à existência"; "Art. 3Q 
-Nenhum animal deverá ser submetido a maus tratos ou atos 
cruéis e, se a morte de um animal é necessária, deve ser 
instantânea, sem dor. nem angústia''; ''Art. 11 -O ato que 
leva à morte um animal, sem necessidade, é um biocídío, ou 
seja. um delito contra a vida''. 

Nenhum argumento justifica. diante do desenvolvimento 
ecológico e cultural atual, que se submetam a maus tratos, 
sofrimento e morte, quaisquer animais. O uso indiscriminado 
de agrotóxicos, a poluição, o desmatamento e as queimadas 
têm contribuído para a debilitação de nossa fauna e flora, 
mas- as caçadas têm efeito mais nocivo, embora. às vezes. sem 
propósito destruidor. constituindo-se uma mácula com 
negat1vos reflexos no sentimento ecológico do nosso povo. 

Dád1va da criação, o meio ambiente deve ser desfrutado sem 
eliminação dos seres vivos que o enriquecem. Será impossível 
ao homem sobreviver se continuar com o extermínio das outras 
espécies animais. O património vivo da humanidade deve ser 
respeitado, pois os ecossistemas terrestres têm necessidade 
de cada ser vivo. 

Não há como falar sobre 
permitindo a prática da 
com animais é vedada em 
cruéis os atos que levam 
a qualquer ser vivo. 

o fim da violência se continuarmos 
crueldade com animais. A crueldade 
nossa Lei Maior. e são por demais 
sofrimento, maus tratos e a morte 

Permitir o extermínio da fauna é permitir o rompimento com 
nossas tradições religiosas, é desvirtuar os nossos nobres 
sentimentos, é valer-se de uma deslealdade incomum aos 
mineiros, pois temos a lealdade como uma de nossas 
principais qualidades, e é tremendamente covarde fazer o 
papel de algoz sabendo que a vitima não pode defender-se nem 
reagir. Muitas espécies foram extintas no Estado, e dezenas 
de outras terão a mesma sorte . 

Nosso Estado foi saqueado em suas riquezas ecológicas; a 
vida animal, variadíssima e exuberante, 1 imita-se agora a 
poucas espécies- e, exaurida. aprox1ma-se de uma inevitável 
extinção, devido a uma fiscalização ineficiente e à matança 
desenfreada que, se não repensadas, ocasionarão uma situação 
de calamidade. 

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

~L-------------------------------------------------------~ 
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PROJETO DE LEI NQ 1.565/93 
Torna obrigatórios a coleta e o tratamento de resíduos 

sólidos, para fim de reciclagem, nas cidades com mais de 
20.000 (vinte mil) habitantes e dá ou.tras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 Q - F i cam obrigadas as cidades com mais de 20.000 

(vinte mil) habitantes a implantarem sistema de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares que permita a extração de 
componentes recicláveis, conforme sistemática adequada e 
padr6es sanitários controlados, para fins de aproveitamento 
por usinas de reciclagem de lixo. 

f 1Q São comercializáveis para reciclagem todos os 
resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos, à exceção dos que 
apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

f 2Q Os dejetos imprestáveis á reciclagem terão 
destinação específica, que será fiscalizada. 

Art. 2Q -Aos órgãos municipais de meio 
fiscalização dos sistemas de coleta, o 
disposição do lixo, tendo em vista a 
qualidade ambiental e dos recursos naturais. 

ambiente cabe a 
tratamento e a 
preservação da 

Art. 3Q Ãs cidades onde se constatarem padrões de 
eficiência em seu sistema de coleta e tratamento de resíduos 
sólidos recicláveis e na oferta de matérias recicláveis às 
usinas será concedida prioridade de investimentos estaduais 
no setor de saneamento básico. 

f lQ -O poder público estadual poderá criar convênio com 
os municípios e as sociedades de economia mista voltadas 
para a reciclagem. 

1 2Q - Consórcios intermunicipais poderão ser criados para 
o enquadramento comum da coleta, do transporte e do 
tratamento, de forma a viabilizar economicamente o uso de 
técnicas mais modernas e equipamentos mais aperfeiçoados em 
todas essas atividades. 
Art. 4Q -O custo da venda do material reciclado reverterá 

em melhoria da 1 impeza urbana e do saneamento básico. 
Art. 5Q -O Estado poderá firmar convênio com organizações 

e organismos internacionais para custear as usinas de 
reciclagem. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de agosto de 1993. 
João Batista 

de sua 

Justificação: O relatório da última Conferência 
Internacional de Meio Ambiente mostra claramente que o que 
mais polui, hoje, no mundo, é o lixo doméstico, responsável 
por 84,6% de toda a poluição. Os resíduos sólidos 
representam quase 90% desse percentual. Por isso, 
apresentamos esta proposta, que possibilitará incentivos às 
Prefeituras para fazerem reciclagem de resíduos sólidos . 
Esta proposição parte do pressuposto de que não adianta 

cuidar dos rios que passam por um determinado município se, 
ao longo de seu curso, outros municípios o poluem. A ação de 
tratamento de dejetos e resíduos sólidos dos rios tem que 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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ser praticada em todos os municípios por onde passem esses 
rios. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.566/93 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de ut i 1 idade pública o As i lo São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Reuniões, 11 de agosto de 1993. 
Tarcísio Henriques 
Justificação: Fundado em 10/6/72, o Asilo São Vicente de 

Paulo, da cidade de São Lourenço, é uma entidade de caráter 
filantrópico cuja finalidade primeira é amparar, em regime 
de internato, velhos e inválidos. provendo-os do mínimo 
necessário para um final de vida decente e compatível com a 
dignidade humana. 

A documentação da entidade atende plenamente às exigências 
para que seja declarada de utilidade pública. prêmio 
merecido pelo excelente trabalho que ela tem desenvolvido na 
área de assistência social aos menos favorecidos. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.567/93 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 

Projeto Esperança de Vida, com sede no Município de Itaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Projeto Esperança de Vida, com sede no Município 
de Itaúna. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de agosto de 1993. 
António Genaro 
Justificação: A Associação Beneficente Projeto Esperança de 

Vida é uma sociedade civil de caráter eminentemente 
assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
prestar assistência a centros comunitários e creches, 
promovendo educação de base. orientação vocacional e 
formação profissional. 

Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade 
proporciona ainda amparo a alcoólatras. toxicómanos, idosos . 
menores e analfabetos . 

Tendo em vista o importante papel social desempenhado pela 
associação, esperamos contar com nossos pares na aprovação 
deste projeto . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.593/93, do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Prefeito Avelino Salatiel Lobato, ocorrido 
em 10/8/93, no Município de Santana do Deserto. 

NQ 4.594/93, do Deputado Reinaldo Lima. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
estenda o percurso da linha de ônibus Rio de Janeiro 
Caxambu até o Município de Conceição do Rio Verde. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.595/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os 
advogados da Casa pela passagem do Dia do Advogado. (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

NQ 4.596/93, do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja 
transcrito nos anais da Casa artigo de autoria do Ministro 
Mário Pacini, publicado no "Estado de Minas" de 17/7/93, 
cujo título é "Fundação Hílton Rocha". (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja o Projeto 
de Lei nQ 1.323/93 enviado à Comissão de Administração 
Pública, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir parecer sobre ele. 

Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente e ao Superintendente Regional 
da RFFSA com vistas a que sejam construídas passarelas na 
Rua Goiás, nas proximidades do Campo do Bonsucesso, e na Rua 
Minas Gerais, ambas no Município de Divinópolis. 

Do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja formulado apelo 
ao Chefe do Setor de Transportes Rodoviários do DNER com 
vistas a que se estenda o percurso da linha de ônibus Rio de 
Janeiro - Caxambu até Conceição do Rio Verde. 

COMUNICAÇÕES 
São também encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados Wanderley Ávila, Tarcfcio Henriques e Roberto Luiz 
Soares (2) . 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. a 

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1a fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presfdente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 11.947 (ex-Projeto de Lei nQ 1.397/93, 
do Governador do Estado), que reorganiza a Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais Fundação 
HEMOMINAS - e dá outras providências. Pelo BRD: efetivos -;L_ ______________________________________________________ _j 
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Deputados Jorge Eduardo, Jorge Hannas, José Leandro e José 
Braga; suplentes - Deputados Maria Elvira. Sebastião Costa, 
Ronaldo Vasconcellos e Ibrahim Jacob; pelo PT: efetivo 
Deputado Adelmo Carne1ro Leão; suplente - Deputado AntOnio 
Fuzatto. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 11.944 
(ex-Projeto de Lei nQ 826/92, do Deputado Tarcísio 
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. Pelo BRD: efetivos - Deputados Tarcisio Henriques, 
Baldonedo Napoleão, Simão Pedro Toledo e Aílton Vilela; 
suplentes - Deputados Maria Elvira, Eduardo Brás, Maria 
Olívia e Miguel Barbosa; pelo PT: efetivo Deputado 
Antônio Fuzatto; suplente Deputado Gilmar Machado. 
Designo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 11.952, 
do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para o 
Orçamento Fiscal e Investimentos das Empresas Controladas 
pelo Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1994. Pelo 
BRD: efetivos -Deputados Bonifácio Mourão, Ajalmar Silva, 
Roberto Amaral e Eduardo Brás; suplentes - Deputados José 
Renato, Márcio Miranda, Simão Pedro Toledo e Wanderley 
Ávila; pelo PT: efetivo -Deputado Antônio Carlos Pereira; 
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 pelos Deputados 
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Ademir Calixto dos 
Santos, em Pirapora; Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. 
José Bernardo dos Santos. em Cataguases; Roberto Luiz Soares 
(2)- falecimento do Sr. Luiz Gonzaga Stampini, em São 
Geraldo. e da Sra. Augusta Menegati Pereira, nesta Capital 
(Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Relatórios 
O Sr. Presidente- Relatório final do debate sobre o tema 

"Violência no Trânsito", promovido pela Comissão de Direitos 
e Garantias Fundamentais. O relatório conclui pela adoção de 
medidas, por parte desta Assembléia, visando ao 
aperfeiçoamento do trânsito, as quais incluem intensa 
campanha educativa, o aumento da fiscalização e o saneamento 
do trânsito. Em discussão, o relatório. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 
Relatório final 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 lQ/1/62 até a Data 
da Promulgação da Constituição Estadual. O relatório 
corrobora os termos do relatório anterior, publicado no 
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"Minas Gerais" de 26/9/92, o qual dá por encerrados os 
trabalhos da comissão. Em discussão, o relatório. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Tarcísio 

Henriques, em que se solicita que o Projeto de Lei nQ 
1.323/93 seja enviado à Comissão de Administração PUblica, 
tendo em vista que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir parecer. A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o inciso VII, do art. 274, c/c o art. 240, 
do Regimento. 

- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 
são aprovados. cada um por sua vez. os requerimentos 
apresentados pelos Deputados Geraldo da Costa Pereira - seja 
formulado apelo ao Presidente e ao Superintendente da Rede 
Ferroviària Federal para que sejam construídas passarelas na 
Rua Goiás, nas proximidades do Campo do Bonsucesso. e na Rua 
Minas Gerais, na cidade de Divinópolis; e Reinaldo Lima-
seja encaminhado apelo ao Chefe do Setor de Transporte 
Rodoviário do ONER para que sejam determinadas providências 
visando a estender o percurso da linha de ônibus Rio de 
Janeiro - Caxambu até Conceição do Rio Verde. 

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. 

Questão de Ordem 
- O Deputado AntOnio Carlos Peretra suscita questão de 

ordem. que será publicada em outra edição. 
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai consultar a sua 

assessoria e responderá, oportunamente. à questão de ordem 
levantada pelo ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno. do Projeto de 

Lei no 1.367/93. do Deputado João Batista, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Canápolis. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
- Os Deputados Antônio Pinheiro, Roberto Carvalho, João 

Batista, Wilson Ptres e Marcos Helênto proferem discursos 
para encaminhar a votação, os quais serão publicados em 
outra edição. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado . 
À Comissão de Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
especial de amanhã, dia 12, às 9h30min, destinada à 
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realização de mesa-redonda sobre o tema "Limites e 
Alternativas da Revisão Constitucional" (fase I). dentro do 
Ciclo Nacional de Debates; para a especial da mesma data, às 
20h30min, destinada a se homenagear o Colégio Batista 
Mineiro pelos seus 75 anos de relevantes serviços prestados 
à sociedade de Minas Gerais; e para a ordinária de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- Nota do 
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

~TA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 
I os Deputados Francisco Ramalho, Geraldo da Costa Pereira e 
Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado Homero Duarte, 
por indicação da Liderança do PRN). membros da supracitada 
comissão. Havendo nUmero 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. Na ausência dos Deputados Homero Duarte e 
Cóssimo Freitas, designados Relatores, respectivamente, das 
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 25/93 e do Projeto de Lei nQ 942/92, a 
Presidência redistribui aos Deputados Márcio Miranda e 
Geraldo da Costa Pere1ra as propos1ções supramenc1onadas. Em 
seguida, o Presidente designa, para relatar os Requerimentos 
ngs 4.284, 4.290, 4.305, 4.336 e 4.372/93, · o Deputado 
Geraldo da Costa Pereira e, para relatar os Requerimentos 
nQs 4.428, 4.442, 4.443 e 4.451/93, o Deputado Márcio 
Miranda. Passa-se. em seguida, à 2a parte da reunião, fase 
em que são apreciadas as proposições sujeitas a apreciação 
do Plenário. Com a palavra, o Deputado Márcio Miranda, 
Relator do Projeto de Lei Complementar no 25/93, profere seu 
parecer concluindo pela aprovação da Emenda nQ 7, na forma 
da Subemenda nQ 1, da Emenda ng 8, apresentadas em Plenário, 
e da Emenda ng 9, de sua autoria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer sobre as emendas ao projeto em 
questão. Em seguida, o Deputado Geraldo da Costa Pereira 
apresenta seu parecer, que conclui pela aprovação do 
projeto, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação. é 
aprovado o parecer do Relator sobre o Projeto de Lei nQ 
942/92. Passa-se. então, à fase de apreciação das matérias 
de deliberação conclusiva da comissão. O Deputado Geraldo da 
Costa Pereira emite pareceres orais, pelos quais conclui 
pela aprovação das proposições. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos nos 4.284, 4.290, 4.305, 4.336 e 
4.372/93. Em seguida, o Deputado Márcio Miranda profere seus 
pareceres, pelos quais conclui pela aprovação das 
proposições. Submetidos a votação, cada um por sua vez. são 
aprovados os Requerimentos nQs 4.428, 4.442, 4.443 e 
4.451/93. Nos termos da Deliberação ng 487/90, a Presidência 
submete a votação o Requerimento nQ 4.359/93, no qual o 
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Deputado Jaime Martins solicita a inserção nos anais da Casa 
de voto de congratulações com a Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais. A comissão rejeita o requerimento por entender 
que tal procedimento deva partir do autor da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas. Presidente - Homero Duarte Sebastião 

Costa. 
ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às qu1nze horas do dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados Roberto Amaral. José Braga e Wanderley Ávila 
(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 Braga que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. Em seguida. o Presidente distribui ao 
Deputado José Braga os Projetos de Lel nQs 603/91, 712, 
1.064, 1.125, 1.148, 1.172, 1.174, 1.175, 1.176, 1.178 e 
1. 185/92; ao Deputado Wanderley Ávila, os Projetos de Lei 
nos 951, 1.116, 1.137, 1.168, 1.171, 1.181, 1.191, 1.193 e 
1.209/92. A seguir, passa-se à fase de discussão e de 
votação das proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado José Braga apresenta seu parecer, 
mediante o qual opina pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.059/92; submetido a discussão e a votação é o parecer 
aprovado. Finalizada esta fase, passa-se à discussão e à 
votação das proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra. o Deputado José Braga 
apresenta seus pareceres, por meio dos quais opina pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQ 603,91, 712, 1.064, 1.125, 
1.148, 1.172, 1.174, 1.175, 1.176, 1.178 e 1.185/92. 
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres. Em seguida, o Deputado Wanderley 
Ávila apresenta seus pareceres, mediante os quais opina pela 
aprovação dos Projetos de Lei QS 951, 1.116. 1.137, 1.168, 
1.171, 1.181, 1.191, 1.193 e 1.209/92. Submetidos a 
discussão e a votação, são aprovados os pareceres. Em 
seguida, a Presidência suspende a reunião por tempo in-
determinado. Às 21h15min, estando presentes os Deputados 
Roberto Amaral, Péricles Ferreira e Ibrahim Jacob 
(substituindo este ao Deputado José Braga, por indicação da 
Liderança do PDT), o Presidente, Deputado Roberto Amaral . 
reabre a reunião e designa o Deputado Péricles Ferreira para 
relatar o Projeto de Lei nQ 1.468/93. O Relator apresenta 
seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação do 
projeto. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o pa-
recer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros 
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da comissão para a próxima reun1ao, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 1Q de julho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente José Maria Pinto João 

Bat1sta - Baldonedo Napoleão. 
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia seis de julho de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem no Plenarinho I os Deputados 
Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro e Célio de 
01 iveira. membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente. Deputado Antônio Júlio, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presi-
dência informa que foram distribuidos os Projetos de Lei nQs 
1.483, 1.491, 1.492 e 1.493/93 ao Deputado Geraldo Rezende; 
1.484, 1.487, 1.489 e 1.490/93 ao Deputado Célio de 
Oliveira; 1.488/93 ao Deputado Reinaldo Lima e 1.485 e 
1.486/93 ao Deputado Antônio Pinheiro. Por ter sido a 
matéria distribuida anteriormente, passa-se à 2a parte da 
Ordem do Dia. com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende profere parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 1.192/92, concluindo pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, 
na forma do Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio 
Pinheiro profere parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.319/93, 
concluindo pela inconstitucionalidade da matéria. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência da 
Deputada Maria José Haueisen, Relatora do Projeto de Lei no 
1.393/93, o Presidente solicita ao Deputado Célio de 
Oliveira que proceda à leitura do parecer. que conclui pela 
constitucionalidade. legalidade e juridicidade do projeto, 
com a Emenda no 1, da Relatora. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra. o Deputado Antônio 
Pinheiro profere parecer pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.436, 
1.449 e 1.435/93, este último. com a Emenda no 1. Postos em 
d1scussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. Registra-se a presença da Deputada Maria José 
Haueisen. Na ausência do Deputado Reinaldo Lima. a 
Presidência solicita ao Deputado Célio de Oliveira que 
proceda à leitura dos pareceres. que concluem pela 
constitucionalidade, legal idade e juridic1dade dos Projetos 
de Lei nQs 1.425 e 1.428/93, este último, com a Emenda nQ 1. 
do Relator. Postos em discussão e votação. cada um por sua 
vez. são os pareceres aprovados. Com a palavra, a Deputada 
Maria José Haueisen profere parecer sobre o Projeto de Lei 
nQ 1.440/93, concluindo pela constitucionalidade. legalidade 
e juridicidade da matéria, com a Emenda nQ 1. Colocado em 
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discussão e votação, é o parecer aprovado. E, finalmente, 
com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à 
leitura do parecer sobre o Requerimento nQ 4.040/93, em 
virtude da ausência do Relator, Deputado Reinaldo Lima, e 
conclui pela constitucional idade, legal idade e juridicidade 
da matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira- Geraldo 

Rezende - Reinaldo Lima - Antônio Pinheiro. 
ATA DA 82g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e quinze minutos do dia seis de julho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, José Renato, 
Oílzon Melo, Péricles Ferreira, Bonifácio Mourão, Romeu 
Queiroz e Adelmo Carneiro Leão (este em substituição 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 Bonifácio Mourão que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes, e informa que a reunião 
destina-se a apreciar as matérias da pauta e os pareceres 
sobre aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais 
das seguintes entidades: Associação Comunitária dos Amigos 
de Campolide; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro 
São José Operário; Instituto Nosso Lar; Província dos 
Capuchinhos de Minas Gerais - PROCAMIG; Associação Senhoras 
de Caridade de Governador Valadares; Lar Fabiano de Cristo; 
Lar São Francisco de Assis; Associação Sammuel Domingues 
Gomes; Instituto Educacional Fraternidade Cristã; Creche da 
Ilha; Cidade dos Meninos; Associação Homens do Amanhã 
AHAMAN; Instituição União Operária de Governador Valadares; 
Grupo da Fraternidade Martha Figner; Associação Comunitária 
Produtiva - ACOP; Associação Comunitária Assistencial Nova 
Belo Horizonte: Desafio Jovem do Rio Doce - MG - DEJORD; 
Sociedade Missionária de Recuperação Humana SOMIREHU; 
Núcleo Assistencial do Limoeiro: Núcleo Assistencial 
Espirita Maria da Cruz; Obras Sociais do Caladinho - OSCA; 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Sobrado; e Ação 
Social Sul Mineira. A Presidência esclarece que o Deputado 
José Renato foi designado Relator das matérias supracitadas, 
nos termos do art. 135, f 1Q, do Regimento Interno, e, 
prosseguindo, designa o Deputado Baldonedo Napoleão para 
relatar os pareceres sobre a aplicação de recursos oriundos 
de subvenções sociais das seguintes entidades: Associação 
Educacional e Beneficente de Barbacena; Centro Com. Rural de 
Lagoa de Baixo/Rubelita- MG; Peregrinos do Caminho de São 
Tiago Apóstolo, de São Tiago; Obras Sociais Vovô Faleiro, de 
São João del-Rei; Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais - APAE - de Prados; Obras Sociais da Paróquia de 
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Nossa Senhora do Pilar, de São João del-Rei; Instituto de 
Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases; Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE -, de São João del-
Rei; Conselho Particular São Sebastião da SSVP, de 
Tarumirim; Associação Sanjoanense de Assistência ao Menor -
ASAM -, de São João del-Rei; Lar São Vicente de Paulo, de 
Alfenas; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de 
Governador Valadares - APAE; Associação dos Moradores e 
Amigos do 6a1rro São José Operário, de São João del-Rei; 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de 
São Tiago; S.A.C.E. Sociedade de Auxilio à Criança 
Enferma, de São João del-Rei; Creche Tereza de Calcutá, de 
Governador Valadares; e Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Muriaé - APAE. Em seguida, a Presidência 
designa os Deputados Bonifácio Mourão para relatar os Proje-
tos de Lei nQs 1.400 e 1.473/93; Dílzon Melo, para relatar o 
Projeto de Lei no 1.452/93; e Péricles Ferreira. para 
relatar o Projeto de Lei nQ 1.472/93, e redistribui o 
Projeto de Lei nQ 1.419/93 para o Deputado José Renato, 
todos no 2Q turno. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos. 
passa-se à 2a parte da reunião. Na fase de discussão e 
votação de proposições da comissão, o Presidente passa a 
palavra aos Deputados José Renato e Baldonedo Napoleão. 
Relatores dos processos de subvenções, que emitem seus 
pareceres, concluindo que a aplicação dos recursos pelas 
entidades já mencionadas obedece ao estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Colocados em discussão e votação. 
são os pareceres aprovados. O Deputado Bonifácio Mourão. Re-
lator do Projeto de Lei no 1.400/93, emite seu parecer, 
concluindo pela aprovação do projeto, no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, e, Relator também 
do Projeto de Lei no 1.473/93, emite seu parecer. concluindo 
pela aprovação da matéria, no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. O Deputado José Renato, Relator do Projeto de 
Lei nQ 1.419/93, emite seu parecer, concluindo pela 
aprovação da proposição, no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno, com a Emenda nQ 1. O Deputado Dílzon Melo, Relator 
do Projeto de Lei nQ 1.452/93, emite seu parecer, concluindo 
pela aprovação da matéria na forma do vencido no lQ turno. O 
Deputado Péricles Ferreira, Relator do Projeto de Lei nQ 
1.472/93, emite seu parecer, concluindo pela aprovação da 
matéria na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Submet1dos 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, 7 de julho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente Baldonedo Napoleão 

Antônio Júlio- Sebastião Costa. 
ATA DA 11s REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob. Gilmar Machado e 
Edward Abreu, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward 
Abreu que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, o Presidente passa à segunda parte da reunião, 
esclarece que esta se destina a discussão e votação de 
proposições da comissão e exame das propostas recebidas nas 
audiências públicas regionais. em cumprimento ao art. 7Q da 
Resolução nQ 5.117/92, e suspende a reunião por 5 minutos 
para que os parlamentares possam conhecer as propostas 
recebidas nas referidas audiências. Logo após, o Presidente 
reabre os trabalhos e submete as propostas a discussão. Com 
a palavra, o Deputado G1lmar Machado sugere a apreciação da 
matéria na próxima reunião ordinária, para que cada 
parlamentar possa avaliar com mais acuidade as propostas. A 
Presidência acata a sugestão do Deputado Gilmar Machado, 
convoca os membros da comissão para a prox1ma reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Ibrahim Jacob, Presidente - Maria 01 ívia - Cóssimo Freitas 

- Gilmar Machado. 
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Wanderley Ávila 
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Jorge Eduardo, membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental. o 
Presidente. Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Não havendo 
correspondência a ser lida, a Presidência esclarece que a 
reunião tem por finalidade discutir e votar proposições da 
comissão e examinar as propostas recebidas nas audiências 
públicas regionais. A seguir, o Presidente suspende por 
cinco minutos a reunião e distribui as propostas das 
audiências públicas. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
designa o Deputado Jorge Eduardo para apresentar o relatório 
das propostas. 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. 12 de agosto de 1993. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jorge Eduardo- Eduardo Brás . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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De autoria do Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei nQ 
1.376/93 tem por escopo dar a denominação de José Ferraz 
Caldas à estrada que liga o Município de Conceição do Rio 
Verde à BR-267, passando pelo Distrito de Águas de 
Contendas, do Município de Conceição do Rio Verde. 

Publicado em 7/5/93, foi o projeto encaminhado a esta 
comissão para exame preliminar quanto aos aspectos da 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, de acordo 
com o art. 195, c/c o art. 103, V, ''a'', do Regimento 
Interno. Cumprida a diligência solicitada pelo Relator da 
matéria ao DER-MG, retorna o projeto a este órgão técnico, 
para receber parecer. 

Fundamentação 
A Lei nQ 5.378. de 3/12/69. modificada pela Lei nQ 7.621. 

de 17/12/79, determina que a escolha de denominação para 
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado só 
poderá recair em nomes de pessoas falecidas. que se tenham 
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços 
prestados à coletividade, desde que no mesmo município não 
haja mais de um estabelecimento, instituição ou próprio 
público com igual denominação. 

A análise efetuada nos leva a concluir que não existe 
impedimento à tramitação regular do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
1.376/93. 
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator 

Célio de Oliveira- António Pinheiro - Clêuber Carneiro-
Reinaldo Lima. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.486/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em comento, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
objetiva declarar de utilidade pública o Pena de Ouro 
Esporte Clube, com sede no Município de Ibirité. 

Publicada em 25/6/93. veio a matéria a esta comissão para 
exame preliminar, conforme as disposições regimentais . 

Fundamentação 
A entidade em apreço atende a todos os requisitos da Lei nQ 

5.830, de 1971, que dispõe sobre a declaração de utilidade 
pública de entidades . 

Não encontramos, portanto, óbices à normal tramitação do 
projeto nesta Casa . 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.486/93, em sua forma original. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
António JUlio, Presidente- Antônio Pinheiro, 

Célio de 01 iveira - Geraldo Rezende - Clêuber 
Relator 
Carneiro-

Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 857/93 
Comissão de Administração PUblica 

Relatório 
De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei 

em epígrafe dá a denominação de António de Castro Silva ao 
trecho da Rodovia MG-20 que liga os Municípios de Belo 
Horizonte, Santa Luzia e Jabuticatubas. 

Aprovado no 1Q turno, nos termos do Substitutivo no 1. o 
referido projeto foi distribuído a esta comissão a fim de 
receber parecer para o 2Q turno. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer. 

A proposição em apreço 
Castro Silva, que foi 
exerceu seu mandato com 

Farmacêutico, ele se 
durante muitos anos. 

Fundamentação 
pretende homenagear o Sr. Antônio de 
Prefeito Municipal de Santa Luzia e 
eficiência e probidade. 
dedicou aos pobres de sua terra 

Justifica-se, portanto, a pretendida homenagem. 
Conclusão 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 857/92, na forma 
do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Ermano Batista, Relator. 

Redação do Vencido no lQ turno 
PROJETO DE LEI NQ 857/92 

Dá a denominação de António de Castro Silva ao trecho da 
Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo Horizonte, 
Santa Luzia e Jabuticatubas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominado Antônio de Castro Silva o trecho 

da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo Horizonte, 
Santa Luzia e Jabuticatubas. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 976/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 976/92, de autoria do Deputado Elmo 
Braz. que declara de utilidade pública a Loja Maçônica 
Fraternidade Ferrense, com sede no Município de São Pedro 
dos Ferros, 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 976/92 
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Fraternidade 

Ferrense. com sede no Município de São Pedro dos Ferros . 

~~------------------------------------------------------------~ 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Fraternidade Ferrense. com sede no Município de São 
Pedro dos Ferros. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. to de julho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - 6aldonedo Napoleão, Relator -

João Batista - José Maria Pinto. 
PARECER OE REOAÇÃO FINAL DO PROJETO OE LEI 

NO 1. 138/92 
ComisSão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.138/92. de autoria do Deputado 
Homero Duarte, que declara de utilidade pública a APAE-
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muzambinho, 
com sede no Município de Muzambinho, foi aprovado no 2Q 
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 OE LEI NQ 1.138/92 
Declara de utilidade pública a APAE- Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Muzambinho, com sede no Município 
de Muzambinho. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a APAE 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muzambinho, 
com sede no Município de Muzambinho. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 1Q de julho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Baldonedo Napoleão - João Batista. 
PARECER OE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI 

NQ 1. 173/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.173/92, de autoria da Deputada Elisa 
Alves, que declara de utilidade pública a ASTER- Associação 
de Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -, com sede no 
Município de Araxá, 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 OE LEI NO 1.173/92 
Declara de utilidade pública ã ASTER Associação de 

Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -, com sede no 
Município de Araxá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a ASTER-

Associação de Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -
com sede no Município de Araxá. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1Q de julho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente João Batista. Relator 

Baldonedo Napoleão - José Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 196/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 1.196/92, de autoria do Deputado José 
Maria Pinto, que declara de utilidade pública a Associação 
Assistencial Evangélica Ebenézier- AAEE -, 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 sançao. 

PROJETO DE LEI NQ 1.196/92 
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial 

Evangélica Ebenézier- AAEE -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Assistencial Evangélica Ebenézier - AAEE- com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1Q de julho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- João Batista. Relator -José 

Maria Pinto - Baldonedo Napoleão. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.300/93 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por intermédio do Requerimento ng 4.300/93. o Deputado Bené 
Guedes postula seja encaminhado apelo ao Prefeito Municipal 
de Belo Horizonte, visando à construção de um crematório a 
ser mantido pelo poder público ou por empresas particulares. 
sob regime de concessão ou de permissão. 

Publicada no ''Diário do Legislativo" do dia 13/5/93, a 
proposição foi encaminhada a esta comissão para deliberação, 
nos termos do art. 104, III, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O grande crescimento populacional e a dependência de Minas 

para com o crematório de São Paulo, o único existente no 
País, constituem importantes fatores que justificam a 
instalação desse serviço na Capital mineira. já que essa 
alternativa, com a evolução de nossa sociedade, já não é 
vista como tabu. 
Verifica-se, com isso, a grande importancia da proposta a 

ser encaminhada ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, a 
quem cabe, por imperativo constitucional. organizar e 
prestar, direta ou indiretamente, os serviços públicos de 
interesse local. 
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Por conseguinte, na forma de sugestão. como fica bem 
caracterizado no requerimento em exame, não há nenhum 
impedimento a que a proposição continue sua normal 
tramitação e seja encaminhada ao Chefe do Executivo 
Municipal para que ele, por meio das iniciativas legais. 
possa concretizá-la. 

Em razão do exposto. 
Requerimento nQ 4.300/93. 

Sa 1 a das Reuniões, 11 de 
Álvaro Antônio, Relator. 

PARECER SOBRE O 
Comissão de 

Conclusão 
opinamos pela .aprovação 

agosto de 1993. 

REQUERIMENTO NQ 4.331/93 
Administração Pública 

Relatório 

do 

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro. o Requerimento nQ 
4.331/93 solicita seja formulado apelo ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, para que se autorize o DER-MG 
a licitar as obras do anel rodoviário de Januâria. 

Publicada em 22/5/93, foi a proposição encaminhada a esta 
comissão, nos termos do art. 186, c/c o art. 104, III, "c", 
do Regimento Interno desta Assembléia, para que seja objeto 
de apreciação conclusiva. 

Fundamentação 
A existência de rodovia em zona urbana constitui 

verdadeiro transtorno para a população que transita ou 
reside nas imediações dessa autopista. 
Primeiramente, mesmo que o poder pUblico cuide de 

construir, por exemplo, passarelas por sobre a estrada ou 
quebra-molas em alguns trechos da rodovia, ainda assim 
persiste o risco de atropelamentos e de outros acidentes. A 
população, que se acostuma com esses riscos, desloca-se de 
um lado para o outro da pista de forma imprudente ou 
negligente. 

Em segundo lugar, a população local, se afetada pelos 
efeitos da poluição, seja esta de natureza sonora ou 
decorrente da enorme quantidade de monóxido de carbono e de 
outros gases provenientes dos canos de descarga dos veiculas 
automotores, ficará sujeita ao acometimento de vários tipos 
de doenças respiratórias. 

A construção do anel rodoviário de Januária, desviando o 
tráfego da BR-135 daquela cidade, constitui, à vista do 
exposto, medida conveniente, oportuna e de extrema 
importância para a preservação da saúde e da segurança da 
população local. 

Conclusão 
Somos, pois. pela aprovaÇão do Requerimento no 4.331/93. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Álvaro ~ntónio, Relator. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

412ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/8/93 pelo 

Deputado Ibrahim Jacob 

~L--------------------------------------------------------" 
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O Deputado Ibrahtm Jacob- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
quero dar conhecimento a esta Casa do oficio enviado pela 
ASSECT à Comissão de Ciência e Tecnologia. (-Lê:) 

"Belo Horizonte, 21 de julho de 1993. 
Sr. Deputado: 
A Associação dos Empregados do Sistema de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente - ASSECT - sempre colocou entre 
seus mais importantes princ1p1os de atuação a defesa 
intransigente das instituições às quais seus Associados se 
encontram vinculados. Por diversas vezes, ao longo de sua 
história, a ASSECT se levantou e denunciou publicamente 
qualquer ato que, na visão de seus representados, violasse 
os preceitos que r~gem a correta aplicação do dinheiro 
público. 

Em dezembro de 
consubstanciados em 
vivida pelo CETEC. 

1992 dirigimo-nos 
documentos relatando 

aos 
a grave 

Senhores. 
situação 

Agora, mais uma vez, vimos à Assembléia Legislativa, 
representante do povo e fiscalizadora do Poder Executivo, 
solicitar apoio na defesa dos interesses do Estado de Minas 
Gerais. 

Pesa sobre nós, pesquisadores, a responsabilidade de dar 
cumprimento aos objetivos de um Centro de Pesquisas do 
Estado de Minas Gerais. Não podemos, como pesquisadores, nem 
devemos como cidadãos, deixar que o nosso Estado feche os 
olhos e passe ao largo na história da modernidade. 

O CETEC é a principal instituição de pesquisa do Estado e 
como tal reflete a forma como os responsáveis pela condução 
da política em Minas Gerais agem na questão da Ciência e 
Tecnologia. 
Tratar o CETEC como apenas mais um órgão burocrático da má-

quina estatal é condenar à letra morta todos os dispositivos 
constitucionais que, em tese, colocam em importante 
perspectiva a pesquisa em Minas Gerais. 

A Lei 10.324, de dezembro de 1990, sabiamente aprovada por 
essa Casa, hoje é letra morta. A mensagem no 1.653/90, de 
encaminhamento dessa Lei considerou de caráter emergencial a 
criação da Carreira de Atividade de Ciência e Tecnologia. 
por se tratar de um instrumento que evitaria o colapso das 
instituições fundacionais de pesquisa do Estado, diante da 
remuneração de seus servidores. Hoje nossos servidores estão 
no mesmo nível salarial que impulsionou a aprovação da 
referida Lei (gráfico anexo). 

O CETEC vive crises seríssimas. Vimos novamente apelar para 
que a questão seja realmente avaliada. Os alertas feitos ao 
Executivo, através de cartas, documentos e discursos, não 
tiveram resultado. O mais recente documento (anexo) dirigido 
ao Senhor Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
resume bem nossas crises. 
Não sabemos até quando o CETEC poderá suportar essa 

situação, sem que danos irreversíveis sejam provocados . 
Temos consciência de que nossa Instituição necessita de 
mudanças profundas que a reconduzam ao lugar de destaque que 
sempre ocupou nos cenários nacional e internacional . 

'~------------------------------------------------------------~ 
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Temos a convicção de que podemos contar com o apoio de 
nossos Deputados e, por isso, aguardamos a manifestação de 
v. Exa., no sentido de alertar as autoridades competentes 
sobre essa situação. 

Atenciosamente, 
Marcilio César de Andrade, Presidente.n 
(* -Publicado de acordo com o original.) 
Sr. Presidente. Srs. Deputados, em virtude 

fazem os funcionários e sócios dessa 
apresentamos o seguinte requerimento. (-Lê:) 

do apelo que 
associação, 

Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DO. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
O Deputado que abaixo se subscreve vem, na forma 

regimental, requerer de v. Exa. seja encaminhado oficio a S. 
Exa. o Governador do Estado. Dr. Hélio Garcia, expondo-lhe 
as fundadas preocupações existentes em torno da forma com 
que a administração estadual vem assistindo o CETEC e 
solicitando-lhe uma urgente reavaliação dos critérios de 
estímulos àquele importante centro. com a adoção de medidas 
eficazes, que valorizem o servidor e dinamizem a pesquisa. 
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1993. 
Ibrahim Jacob 
Justificação: Não há dúvida de que o CETEC é uma das mais 

importantes instituições científicas não so do Estado como 
do País. Tal fato é pacificamente admitido por todos. 

Apesar disso, e infelizmente. o Executivo, por razões 
ignoradas- talvez em virtude da filosofia por ele adotada 
na administração de seus recursos - não se tem esmerado em 
garantir àquela instituição um tratamento próprio e 
eficiente que lhe permita manter o ''status" ideal e 
necessário de sua organização. Desse fato decorrem inúmeros 
contratempos que põem em perigo não apenas o nome mas também 
o futuro do CETEC. 

Foram diversas as vezes em que se discutiram, com ênfase. 
nesta Casa, as necessidades mais prementes daquela 
instituição, mas as palavras, ainda que belas e objetivas, 
não conseguiram, até hoje, sensibilizar a máquina 
administrativa, como se conclui das reivindicações oriundas 
da Associação dos Empregados do Sistema de Ciências, 
Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e como 
consta no documento que faço inserir no registro deste 
pronunciamento. 

Havemos de convir que a Lei nQ 10.324, apesar de objetivar 
um incentivo ao CETEC, na realidade não conseguiu produzir 
os efeitos desejados, particularmente porque não se avaliou, 
na devida dimensão, o significado sócio-econômico da 
empresa, em função de sua natureza científica . 

Não podemos admit1r que, em sã consciência, se desprestigie 
intencionalmente o CETEC, pelo que eu me permito concluir 
tratar-se, ''data venia", de uma insensibilidade no vislumbre 
hialino dos valores em jogo no caso específico . 

Nenhum país, nenhum Estado pode se postar na vanguarda e 
auferir os frutos da modernidade, sem que sedimente, de 
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maneira segura e bem posta. a sua infra-estrutura 
científica. 

Ora, se possuímos uma instituição do quilate do CETEC, por 
que nos contentarmos com a situação caudatária, retrógrada, 
estagnada. que faz apenas vegetar o seu incomensurável 
potencial multiplicador de bens? É anacrônico. é ilógico! 

Há, sem dúvida, uma urgentíssima necessidade de se mudar a 
situação do CETEC para inseri-lo no contexto, respeitando-se 
a sua estrutura e natureza. dando-se ênfase à grandeza de 
sua predestinação transcendente. 

Na condição de Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia desta Casa, quero registrar nosso protesto pelas 
omissões e levar o fato ao conhecimento de V. Exa. o 
Governador Hélio Garcia. para que se resolva de imediato a 
situação do CETEC, a fim de que, da iniciativa, surja um 
redescobrimento oportuno e necessário. 

412ª REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/8/93 pelo 

Deputado Gltmar Machado 
O Deputado Gllmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

demais pessoas presentes nas galerias. imprensa; ocupo esta 
tribuna para falar a respeito de fantasmas. Pode parecer 
estranho para alguns, mas. lamentavelmente. os fantasmas 
chegaram a Uberl~ndia. Recebemos farta documentação anônima, 
com cópias de vários cheques de empresas de Uberlândia que 
alimentaram a conta de dois fantasmas. Um deles tem o nome 
de Sebastião Antônio dos Santos e reside na Rua Dois, nQ 14, 
no Bairro Ipiranga. Obviamente, esse endereço inexiste. Os 
dois fantasmas conseguiram movimentar, entre agosto e no-
vembro de 1992. mais de US$200.000,00. Esses são os números 
que conseguimos apurar, analisando as duas contas que 
possuíam no Banco Brasileiro e Comercial. Eles conseguiram, 
ainda, movimentar outras contas em outros Bancos. Estamos 
trabalhando na apuração dessas denúncias. 

Uma das empresas que emitiram cheques é a Araguaia Minas; 
por coincidência, pertence ao ex-Prefeito Virgílio Galassi, 
que hoje é Secretário de Desenvolvimento Social do Município 
de Uberlândia. Aparece também outra empresa, a Construtora 
CCO, responsável pela construção do Shopping Del Rei, aqui, 
em Belo Horizonte. Outra construtora é a Alves do 
Nascimento. Elas pagaram âs empresas Criativa Serviços e 
Publ1cidade e Paulo Campos Propaganda, as quais fizeram a 
campanha do Sr. Paulo Ferolla. Estamos com muitas dúvidas a 
respeito dessas denúncias. 

Entregamos ontem ao Procurador do Município de Uberlândia, 
Dr. Marco Aurélio Corrêa, uma representação. Ao receber as 
denúncias, ficamos perplexos e, ao mesmo tempo, com uma 
ser1e de dúvidas. Não temos condições de fazer 
investigação, compete à Justiça fazê-lo. Por isso. entramos 
com essa representação na Procuradoria de Uberl~ndia, 
solicitando o seguinte: que seja aberto um inquérito para 
serem apurados os indicíos de movimentação de contas 
fantasmas; que sejam checados os endereços das entidades 
correntistas e que a Justiça faça averiguações sobre a ,L_ ______________________________________________________ _J 
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possibilidade de haver ocorrldo irregularidades no pleito do 
ano passado no Município de Uberlândia e, conseqüentemente, 
proceda à abertura de processo. 

O que mais me chamou a atenção foi o fato de. nos últimos 
anos, o Triângulo ter sido o local escolhido por alguns 
personagens da história nacional, como o Sr. PC Farias. No 
aeroporto do Município de Uberlândia, há registro de duas 
passagens do Morcego Negro; no Município de Uberaba, há o 
registro de 14 visitas do Morcego Negro. Depois do registro 
dessas passagens, começamos a perceber a existência de 
contas fantasmas em nossa região, fato agora comprovado no 
Município de Uberlândia. 

Ano passado, o Prefeito de Ituiutaba, Sr. Gilberto 
Severino, denunciou que só conseguia recursos do Ministério 
da Ação Social se colocasse dinheiro nas "caixinhas" das 
empreite i r as. Isso oco r r eu durante a passagem da Sra. 
Margarida Procópio, de Alagoas. no Ministério da Ação 
Social. 

Na nossa região, houve também denUncias de irregularidades 
e de abuso de poder econômico nos Municípios de Uberaba, 
Ituiutaba e Iturama; neste último, as eleições foram 
canceladas. tendo sido marcadas novas eleições. 

Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento de mais um escândalo, 
o da Paubrasil, em São Paulo; a Constituição Federal. nos 
seus arts. 14, 9 9Q. e 10, diz como o poder econômico deve 
proceder nas eleições, o que foi regulamentado pela Lei 
Complementar nQ 64, de 18/5/90, que, em seus arts. 19, 21 e 
22, diz que não é permitido às empresas colocar recursos 
elevados em campanhas eleitorais. 

Mas quem participou da campanha eleitoral em Uberlândia 
pôde perceber abuso de poder econômico com relação à 
campanha do candidato Paulo Ferolla. Não estamos acusando, e 
sim, levantando dúvidas. O Promotor já requereu, hoje, a 
abertura de inquérito. determinando que a Receita Federal 
investigue as empresas para se saber se, de fato, houve 
transferência de recursos dessas empresas ou se se tratava 
de caixa dois. Poderemos, então, constatar se houve 
sonegação fiscal. 
Vários empresários têm feito discursos a favor da 

mora 1 i zação, mas, pelos documentos que recebemos, 
constatamos como eles trabalham e como funciona esse 
esquema. E o nosso objetivo. ao solicitar à Justiça a 
averiguação dos documentos, é alcançar, de fato, a 
moralização do processo eleitoral neste País. Ao mesmo 
tempo, solicitamos que esta Casa receba contribuições que 
devem ser enviadas ao Congresso Nacional visando a 
regulamentar. de vez. o processo de financiamento de 
campanhas eleitorais. Não podemos continuar assistindo a 
abuso de poder econônmico no tocante a financiamento de 
campanhas. É necessária uma legislação específica, que 
regulamente e torne transparente esse processo, evitando-se 
acontecimentos como o do Município de Uberlândia. Esperamos 
que a Justiça torne possível esse nosso desejo. 
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Além de tornar público esse problema, gostaríamos de 
colocar à disposição das Sras. e dos Srs. Deputados os 
documentos. para serem consultados; eles poderão ser. se 
necessário, xerocados. Solicitamos, ainda, que esta Casa 
1n1c1e um debate urgente para que se pressione o Congresso 
Nacional quanto à regulamentação. de imediato, do processo 
de financiamento de campanhas, acabando-se, assim, com essa 
forma travestida que temos. hoje, de financiamento. Assim, 
acabaremos, também, com os fantasmas, permanecendo apenas as 
pessoas reais que quiserem apoiar o candidato que 
escolherem. 

412a REUNIÃO OROINÁRIA 
D1scurso-profer1do em 4/8/93 pelo 

Deputado Raul Messias 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, demais pessoas presentes nesta Assembléia, o 
que me trouxe a esta tribuna, na tarde de hoje, foi uma 
notícia veiculada no final do mês passado, a respeito de uma 
cidade que represento e na qual resido e voto, que é a 
cidade de Caeté. Essa cidade enfrenta uma crise econômica há 
mais de 10 anos, tem passado por grandes dificuldades e, 
neste momento, enfrenta o problema da febre maculosa, 
trazida pelos carrapatos. 
Coloco essa questão porque ela está tomando uma dimensão 

estadual, extrapolando os limites do nosso município. E por 
que isso? Porque, como todos viram durante esta semana, 
outras cidades de Minas já constataram a presença da doença, 
que é transmitida pelos carrapatos. AS pessoas estão 
correndo sério risco de vida. E o que é mais impressionante 
é que. exatamente hoje, dia 4 de agosto, a edição do Leste 
de Minas do jornal "Estado de Minas" traz uma matéria sobre 
a doença no Município de Caratinga. A matéria diz o 
seguinte: "A preocupação das autoridades se deve ao f 1 age 1 o 
constatado no ano passado quando, no município, 17 pessoas 
contaminadas morreram e outras 93 foram hospitalizadas". 

No Município de Caeté, três pessoas já morreram. Mas o que 
nos deixa bastante apreensivo é que essa é uma doença 
conhecida, apesar de rara. e tem uma medicação simples e 
barata, através do uso de antibióticos. Como pode uma cidade 
como Caeté, a 60km de Belo Horizonte. apresentar pessoas 
que, internadas na Santa Casa de Misericórdia com essa 
enfermidade, acabaram morrendo? Esse fato nos deixa bastante 
preocupado. 

No ano passado, 17 pessoas morreram no Município de 
Caratinga. Então, eu pergunto: quantas pessoas não estarão 
sendo vitimadas no interior do Estado? Isso está acontecendo 
devido, principalmente, à falta de orientação dos médicos. 
Muitos médicos recém-formados vão para o interior com uma 
educação acadêmica e não conseguem diagnosticar as doenças a 
tempo. Essa doença, em 5 dias, torna-se fatal. 

Em Caeté, um amigo teve a doença mas foi medicado a tempo e 
corretamente. Ele está são e salvo. O que estamos querendo e 
que a Secretaria da Saúde desenvolva uma campanha de 
conscientização, dirigida principalmente aos responsáveis 
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pela área da saúde nos municípios, com relação a essa 
doença. A medida ressaltada no jornal "Estado de Minas". 
tomada pela Prefeitura de Caratinga, é louvável, mas duvido 
da sua eficácia. Como vamos pulverizar todos os animais do 
nosso Estado? Basta dar um passeio nas florestas da Belga 
Mineira ou da Vale do Rio Doce para se constatar a 
impossibilidade absoluta de um controle via extinção dos 
carrapatos. Pode até ser que isso ocorra em longo prazo. mas 
em curto prazo é impossível. O que deveria ser feito é um 
trabalho de conscientização por parte da Secretaria da 
Saúde, usando-se a televisão e o rádio para informar. 
principalmente, as pessoas da zona rural sobre os sintomas 
da doença. Nos primeiros dias, os sintomas são os mesmos de 
uma gripe, com febre baixa e algumas dores. Se a pessoa se 
sentir assim, deve procurar os médicos e fazer os exames. A 
Secretaria deve equipar os centros regionais e municipais de 
saúde para facilitar o diagnóstico da doença. 

Hoje pela manhã, compareci à reunião da Comissão de Saúde 
desta Casa e fui apoiado por todos os presentes quanto à 
proposta de se fazer um movimento, através da Assembléia, 
junto à Secretaria da Saúde e mesmo ao Ministério da Saúde 
para que se tome uma medida contra esse flagelo que assalta 
e martiriza o nosso povo. principalmente o povo da zona 
rura 1. 

No Município de Caeté, faleceu o Sr. Heitor, nosso querido 
amigo, o melhor seleiro da região. fabricante de arreios. 
Apôs esse fato, o seu filho morreu; depois, a vizinha 
morreu. Somente após o terceiro caso é que conseguiram 
diagnosticar a doença. Então, fica uma questão: o que está 
havendo? Será que houve alguma incompetência por parte dos 
médicos da cidade de Caeté? Será que houve uma falta por 
parte da Secretaria da Saúde de Minas Gerais? 

A nossa preocupação aumenta ainda mais quando lemos a 
noticia de que 17 pessoas morreram no ano passado, e nada 
foi feito, pois as pessoas continuam morrendo. 

Não adianta irem lá a Rede Globo, os jornais, que colocam a 
noticia como manchete principal, se o Governo não tomar uma 
medida concreta. Esta medida é conscientizar a população, 
conscientizar os médicos para que fiquem atentos a essa 
doença. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados. de que essa 
questão não é apenas do Município de Caeté, do Município de 
Betim, do Município de Nova Lima. Essa doença pode estar 
ocorrendo sem diagnóstico em todo o interior de Minas 
Gerais. Então, peço o apoio de todos os Deputados a essa 
causa, a esse trabalho, que visa conscientizar, 
principalmente, os médicos para não se enganarem com 
diagnósticos apressados, porque, no caso da febre maculosa, 
o prazo de 5 dias é fatal. 

Então, há uma preocupação, Sr. Presidente. e acho que a 
Casa, a Assembléia Legislativa, através de seus programas de 
rádio e televisão, através da sua Comissão de Saúde. poderia 
muito bem ajudar na prevenção desse flagelo que atormenta o 
povo de Minas Gerais . 



z 
6 

• . e 
~ 
ü; 
• ~ . • 
-~ . .. 
~ 

: • • E 

281 

Parece-me que também nos outros Estados a coisa não anda 
muito bem. Segundo as notícias do jornal de Caeté, a 
Secretaria Municipal de Saúde tem recebido vários 
telefonemas de outros Estados pedindo informação sobre as 
providências que estão sendo tomadas. porque o problema 
existe em todo o Brasil. Isto é, evidentemente, sintoma da 
m1ser1a quase absoluta. que atinge, principalmente, o meio 
rural, cada vez mais abandonado. Vemos muito gado gordo, 
muito pasto bonito, mas, infeliz:mente. os trabalhadores 
rurais estão cada vez mais magros, cada vez mais sofridos. 
cada vez mais explorados. Não podemos deixar os nossos 
trabalhadores nas garras de um bichinho tão pequenininho 
como o carrapato. Muito obrigado. 

412ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/8/93 pelo 

Deputado Tarcisio Henriques 
O Deputado Tarcisto Henrtques Sr. Presidente. Srs. 

Deputados, a matéria está dentro do propósito de uma 
retomada de moralização da questão do-s transportes de Minas 
Gerais. Estamos falando tanto de moral idade e, a todo o 
instante. estamos vendo que o problema dos transportes 
continua cada vez mais angustiante. Ontem eu ouvia alguns 
Deputados reclamar e solidarizar-se com as vítimas de um 
acidente de graves proporções acontecido entre dois ônibus. 
O que é isso? Evidentemente estamos solidários com as 
famílias das vítimas. mas a oportunidade talvez reacendesse 
em nós a necessidade de perceber que isso tudo é fruto da 
desorganização da nossa fiscalização rodoviária. 

São ônibus que congestionam as linhas. obrigando os 
motoristas a repetir viagens, a dobrar viagens, causando 
esse luto e essa dor que estamos sentindo, que estamos vendo 
desde domingo, com tanta orfandade e com tanta viuvez. 
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, isso tudo ainda 
não conseguiu sensibilizar os homens do DER-MG! 

O que estamos querendo discutir e para o qual chamamos a 
atenção dos Srs. Deputados é justamente a questão da 
reorganização do DER-MG, que. até hoje, ainda está acéfalo. 
pois não temos um Diretor-Geral no DER-MG. visto que o 
Secretário de Obras é quem responde pela Diretoria-Geral 
desse órgão. inviabilizando, assim, o desenvolvimento dos 
nossos transportes. 

Agora estamos pleiteando urna nova linha e queremos 
discutir o parecer da Comissão de Justiça, pois não há nada 
de inconstitucional na proposição. O parecer repete outras 
op1n1oes Já trazidas ao conhecimento desta Casa e entende 
que a matéria seria privativa do Executivo, quando a 
Constituição não reza isso. 

Se analisarmos o art. 6Q da Constituição do Estado. que 
dispõe sobre a harmonia e a independência dos Poderes, 
conjugarmo-lo com o art. 10, que define muito bem que o 
Estado está composto de três Poderes. percebermos que logo à 
frente, no art. 61, essas matérias são atribuídas não ao 
Executivo. mas á competência do Estado, podemos concluir que 
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é mu1to apropriado apresentar aqui no Plenário da Assembléia 
uma proposição dessa natureza. 
Mais uma vez estamos propondo a criação de outra linha, Sr. 

Presidente, para que a matéria volte a discussão, pois 
estamos vendo que continuam os erros no Conselho de 
Transportes, que não deixa criar linhas em estradas 
subsidiárias, para possibilitar às grandes empresas o acesso 
ao transporte em Minas Gerais, inviabilizando um bom serviço 
de transportes e prejudicando o povo mineiro. 

Era isso, Sr. Presidente, o que gostaria de expor no 
momento da discussão desse projeto. 

412i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/8/93 pelo 

Deputado José Bonifácio 
O Deputado José Bonifácio• Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. estou de pleno acordo com o Líder da Maioria, 
Deputado Tarcísio Henriques. Fiz parte da comissão 
constitucional que estudou o problema das 1 inhas de ônibus e 
posso dizer a V.Exª .. com a experiência que tenho de alguns 
anos nesta Casa. que a coisa mais difícil de conseguir em 
Minas Gerais é linha de ônibus, principalmente em municípios 
onde não existem ônibus. 

Tentei insistentemente que a comissão modificasse sua 
orientação, que a assessoria parasse de dizer que aquilo era 
inconstitucional, e dei um exemplo, que repito agora: à 
Comarca de Barbacena cidade de gloriosas trad1ções 
políticas. não só produtora de flores subordinam-se o 
Município de Paiva, e outro, denominado Oliveira Fortes. 
Pequeninos municípios, é verdade. 

Vamos supor que vá uma intimação do Juiz de Direito para 
determinado cidadão, quer seja ele reu, quer testemunha, 
quer autor. Como é que ele vai a Barbacena para comparecer 
ao fórum, às 13 horas, horário comumente marcado? Ele tem 
que ir a cavalo ou andar 19km a pé, para chegar até a BR-
040, onde poderá pegar carona. Em dia de sol, a caminhada é 
até agradável, mas, em dia de chuva. ter o cidadão de ir a 
cavalo ou a pé!? Sim, porque o Prefeito é adversário dele, e 
ele não tem condução. 

Estou pedindo a linha de ônibus Paiva- Oliveira Fortes-
Barbacena. há mais de dez anos. e não consigo. É incrível, 
isso. Por que só o DER-MG libera as linhas de ônibus? Por 
que o Poder Legislativo não pode determinar a abertura de 
uma linha de ônibus, principalmente nos lugares em que o 
cidadão não tem alternativa? Costumo dizer que esse cidadão 
poderia até impetrar um "habeas corpus", porque o seu 
direito de ir e vir está impedido. É um apelo que faço à 
Casa, Sr. Presidente, por intermédio de V.Exa., que conhece 
tão bem a região do Jequitinhonha, onde também existe o 
problema. Ainda agora vamos votar um projeto do Deputado 
Tarcisio Henriques sobre o mesmo assunto. Os eleitores dele 
querem ir a Barbacena e os de Barbacena querem ir a 
Cataguases. Não conseguem. porque não existe linha direta 
de Cataguases a Barbacena. Então, eles têm que pegar ônibus 
em Cataguases, ir a Juiz de Fora. esperar o ónibus para Bar-

'L-------------------------------------------------------~ 



. 
-~ 
; 
o 
~ 
• . 
< • ;; 
;;; 
• ~ 
• • -~ . • • 
~ • • 

283 

bacena e pagar duas viagens para chegar a seu destino. O 
Deputado Amilcar Padovani é testemunha disso. Cataguases, 
como Barbacena, é um dos grandes centros daquela região. 
Muito obrigado. Sr. Presidente. 

(* -Sem revisão do orador.) 
413ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 5/8/93 pelo 
Deputado Ibrahim Jacob 

O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
(-Lê requerimento em que pede seja encaminhado ofício ao 

Governador do Estado solicitando o cumprimento do disposto 
no art. 36, ff 4Q e SQ . da Constituição do Estado. A 
justificação do requerimento é a que se segue.) 

É esta a quarta vez em que recorro a esta Casa em defesa 
dos servidores inativos e de suas famílias. usando do 
argumento simples e claro de que eles são amparados por 
dispos1tivos constitucionais. Trata-se apenas de pedir o 
normal cumprimento destes. 

"Data venia", os fP 4Q e SQ do art. 36 da Constituição 
Estadual, no entendimento dos melhores hermeneutas, não 
dependeriam de regulamentação, considerando-se o seu teor, 
de substância objetiva, direta, que dispensaria a lei 
complementar adjetiva. 

A Fazenda, no entanto, por motivos que por certo não estão 
na praticidade da lei, diz esperar a necessária 
regulamentação daqueles dispositivos, suprindo uma vacancia 
de lei que ela considera haver, para, sõ depois, promover o 
pagamento dos inativos na forma que a Constituição prevê. 

Ora, esse procedimento mais parece um círculo vicioso 
intencional, com a finalidade de protelar o gozo de direitos 
constitucionais por parte de servidores que, ao longo da 
vida e da melhor maneira possível, deram o seu suor para 
garantir o funcionamento da máquina administrativa e 
proporcionar o harmônico crescimento do Estado. 

É, portanto, injusto, tanto quanto desumano. que assim se 
proceda, numa época em que, por força da mais premente 
necessidade, os servidores insistentemente reivindicam 
melhores remunerações, para não ficarem, definitivamente, à 
margem da sociedade, diante desta crise sem precedentes que 
estrangula as finanças domésticas daqueles que tentam 
heroicamente sobreviver com a renda parca. 

Há, por certo, duas opções. mas qualquer que seja o caminho 
escolhido, deve ser trilhado pelo Estado com absoluta 
urgência . 

O primeiro deles, o mais racional, é o entendimento 
pacifico do imper1o da Lei Maior, com a aplicação pura e 
simples da previsão constitucional, pagando-se ao servidor o 
que ali está estabelecido e evitando-se, com isso, que os 
prejudicados se vejam forçados a recorrer à Justiça. 

O segundo caminho, no caso de se persistir no entendimento 
contestável da necessidade da regulamentação daqueles 
dispositivos, estaria, certamente. condicionado à iniciativa 
do Executivo, por força do envolvimento financeiro e 
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orçamentár1o, pelo que o Palácio da Liberdade deveria 
promover já o env1o da competente mensagem. 

Verdade é que não se pode mais submeter o ex-servidor ou 
seu dependente ao vexame de reiteradamente pedir o pagamento 
daquilo que é óbvio e está estabelecido há 4 anos. 
claramente. na Lei Suprema do Estado. Pagando, o Estado não 
estará fazendo favor, mas cumprindo o que lhe compete fazer, 
sem delongas. 

O que não se concebe nem se admite é que uma situação dessa 
natureza se prolongue por prazo indeterminado, causando mal-
estar às famílias e desprestígio ao Estado. Protelar, agora, 
a solução já chegaria às raias de um crime quase monstruoso. 

Assim, visando uma solução que não pode mais ser retardada, 
peço a V. Exas. que venham se unir no apoio a esta minha 
proposta, J3 que a injustiça grita pela ação das 
consciências responsáveis. 

413i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 5/8/93 pelo 

Deputado Ivo José 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas; a CPI que apurou irregularidades nas 
privatizações realizadas pelo desgoverno do Sr. Newton 
Cardoso chegou a constatações que deveriam ter sido levadas 
mais a sério por esta Casa. Chegamos ao cúmulo de convidar o 
Sr. Dario Rutier a explicar a origem de documentos que 
comprovavam abusos inadmissíveis na concorrência nada 
pública que colocou a Adter na administração do Terminal 
Rodoviário Governador Israel Pinheiro. 

Estou voltando a esse assunto porque o Sr. Dario Rutier 
também voltou às páginas dos jornais. O Secretário de 
Transportes e Obras PúbJ icas do Governo Hélio Garcia, 
simplesmente, se recusa a repassar ao BHTrans informações 
sobre o transporte coletivo na Capital mineira. E o pior: as 
informações dizem respeito aos custos das tarifas das 
empresas de ónibus, o tendão de Aquiles do sistema de 
transporte coletivo. Na época das privatizações de Newton 
Cardoso. Dario Rutier era Presidente da recém-criada 
TRANSMETRO, que sucedeu á METROBEL. 

Apesar da tímida conclusão, a CPI constatou a concessão de 
vários privilégios à empresa Adter, que, estranhamente, só 
foi criada para assumir o gerenciamento da rodoviária de 
Belo Horizonte. 

Por que o Sr. Dario Rutier se recusa a tornar públicas as 
aludidas informações? O que teme o Sr. Secretário? Será que 
voltarão à tona os motivos que levaram o então Presidente da 
TRANSMETRO, acobertado por Newton Cardoso. a transferir a 
Câmara de Compensação Tarifária, mola mestra do sistema de 
transporte coletivo na época, para o SETRANSP? Como foi 
constatado pela CPI, ele participou do processo de 
transferência do gerenciamento da rodoviária para as 
empresas de ónibus. por meio de seu sindicato. E uma das 
primeiras medidas do sindicato foi taxar a utilização do 
banheiro público- hoje, uma das mais caras taxas do País. E 
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isso ocorre na rodoviária que é utilizada principalmente por 
pessoas humildes. de baixa renda. 
Portanto, Srs. Deputados. moralidade pública se faz com 

transparência, e, se quisermos. realmente, modificar este 
País e extirpar o câncer da corrupção, precisamos ter a 
coragem de tornar públicas todas as informações em poder do 
Estado. Isso se traduz no entendimento de que a coisa 
pública tem de ser controlada pela população e o Governo é 
administrador temporário desses bens e serviços, e, embora 
escolhido diretamente, nem por isso tem autoridade para 
tratar a coisa pública como propriedade privada. E quem não 
tem culpa não teme. Estamos aguardando uma resposta do Sr. 
Secretário de Transportes e Obras Públicas. porque não 
podemos admitir que uma autoridade constituída, responsável 
por uma licitação da ordem de US$1.000.000.000.00. a 
duplicação da BR-381, esquiva-se de vir a público para dizer 
como funciona o sistema de transportes na 3ª Capital do Pais 
e como é calculado o preço das passagens mais caras de todo 
o País. Muito obrigado. 

413i REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 5/8/93 pelo 

Deputado Am;lcar Padovant 
O Deputado Am;lcar Padovant -Sr. Presidente, Deputados, 

quero ser bastante rápido e pedir aos Deputados atenção 
especial no que tange à proposição de lei por nós 
apresentada, a qual recebeu parecer pela 
inconstitucionalidade. Não concordamos, em absoluto, com 
isso porque, quando se fala em habitação. quando se fala em 
construção, em suma, quando se trata de resolver um problema 
que já não é mineiro. mas nacional. por não se ter 
argumento. julga-se o projeto inconstitucional. Ainda ontem, 
o Deputado Tarcísio Henriques teve a oportunidade de 
derrubar um parecer que alegava ser inconstitucional um 
projeto seu. 

O nosso projeto dispõe sobre a construção de imóveis 
destinados às áreas da educação e da saúde no Estado de 
Minas Gerais, nas condições que menciona, e dá outras 
providências. (- Lê:) Art. 1Q -As empresas, firmas ou 
prestadoras de serviço de qualquer natureza que operem no 
Estado de Minas Gerais e que, por força de lei, recolham o 
ICMS ao erário estadual. poderão inscrever-se em projetos de 
construção de escolas públicas e postos de saúde em 
municípios de até 30 mi 1 habitantes, no âmbito da 
competência constitucional do Estado." Nada mais justo. nada 
mais certo. no meu entender, que tentarmos beneficiar 
pequenos munícíp1os. Essas empresas deveriam recolher ICMS 
com essa destinação. Não vejo. Sr. Presidente. Deputados, 
nada de inconstitucional nesse projeto; inconstitucional é 
essa Pátria desgovernada. 

Peço aos Deputados que nos ajudem a derrubar o parecer para 
que esse projeto possa ser submetido à sua acurada 
aprecíaçao a fim de poder ser transformado. melhorado. 
aprimorado. Isto é o que eu queria pedir a todos os 
Deputados: que me ajudem a derrubar esse parecer. Peço-o a 
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todos, independentemente de partido, em nome das pessoas 
mais carentes e em nome da justiça. Muito obrigado. 

~L--------------------------------------------------------" 
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Belo Horizonte, sábado, 14 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 12 DE AGOSTO DE 1993 
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Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e José Militão 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas-

Correspondência: Mensagens nQs 376/93 (Projeto de Lei nQ 
1.568/93) e 377/93 (veto á Proposição de Lei nQ 11.954), do 
Governador do Estado - Ofícios diversos - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.569 ao 1.573/93 
Requerimentos do nQ 4.597 ao 4.601/93 - Requerimentos dos 
Deputados Ibrahim Jacob e outros, Ermano Batista e Amilcar 
Padovani (3) -Comunicações: Comunicações da Comissão de 
Saúde e Ação Social e do Deputado Roberto Luiz Soares 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Messias, 
Ibrahim Jacob, José Mil i tão e Homero Duarte- Questão de 
ordem- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA}: 1ª Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.306/93; 
requerimento do Deputado Tarcísio Henriques (retirada de 
tramitação); deferimento - Parecer da Comissão de Justiça 
pela inconstituc1onal1dade do Projeto de Lei nQ 1.309/93; 
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques (adiamento da 
votação); aprovação Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Ibrahim Jacob e outros; deferimento - Requerimentos 
dos Deputados Ermano Batista e Amilcar Padovani (3); 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 966/92; 
aprovação, na forma do vencido no 1Q turno - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -Se-
bastião Helvécio Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto- Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro- Cóssimo Freitas- Dílzon Melo- Francisco Ramalho 
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende Geraldo 
Santanna- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João 
Batista- João Marques -Jorge Eduardo- José Braga- José 
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Miguel Barbosa- Péricles Ferreira 
- Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares 
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Simão Pedro Toledo-
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Tarcísio Henriques -Wanderley Ávila- Well ington de Castro 
-Wilson Pires. 

O Sr. Preslaente (Deputado Elmlro Nascimento)- A 11sta 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 reuniões anteriores. 

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- O Deputado Bené Guedes. 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões 
anteriores. que são aprovadas sem restr1ções. 

Correspondência 
- o Deputaao Cósslmo Freitas, 1Q-Secretár1o "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 376/93* 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que dispõe sobre a edição do Suplemento Literário 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

O projeto encaminhado institui, em substituição ao 
Suplemento Literário do "Minas Gerais", o Suplemento 
Literário de Minas Gerais, que passa a ser editado pela 
Secretaria de Estado da Cultura. 

A edição do Suplemento Literário pela Secretaria de Estado 
da Cultura constitui providência oportuna e necessária, uma 
vez que a política cultural do Estado é atribuição exclusiva 
daque 1 a Secretar i a, à qua 1 1 ncumbe coordenar, executar e 
controlar as atividades governamentais relativas ao 
desenvolvimento cultural e artístico do Estado. 

A estrutura da Secretaria de Estado da Cultura é acrescida, 
para a realização dessa nova incumbência, de uma 
superintendência e de dois cargos, prevendo o projeto, de 
modo racional, a convocação de servidores de outros órgãos e 
entidades estaduais para a execução do serviço de edição do 
Suplemento, evitando-se. com isso, o aumento da despesa com 
pessoal. 
Esses são os motivos que orientaram a elaboração do projeto 

instituindo o Suplemento Literário de Minas Gerais e sua 
edição pela Secretaria de Estado da Cultura. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI NQ 1.568/93 
Dispõe sobre a edição do Suplemento Literário de Minas 

Gerais e dá outras providências. 
Art. 1Q -O Suplemento Literário do ''Minas Gerais'', criado 

pela Lei nQ 4.428, de 9 de fevereiro de 1967, passa a ser 
editado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da 
Cultura, com a denominação de Suplemento Literário de Minas 
Gerais. 
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Art. 2Q- A edição do Suplemento Literário de Minas Gerais, 
de que trata esta lei, observará as seguintes condições: 

I - a circulação será mensal; 
Il - a distribuição e venda serão realizadas diretamente 

pela Secretaria de Estado da Cultura ou por intermédio de 
distribuidores especializados; 
III - o preço de assinatura e de venda avulsa será fixado 

pela Secretaria de Estado da Cultura; 
IV - a impressão será feita gratuitamente pela Imprensa 

Oficial, para circulação de até 24 (vinte e quatro) páginas 
e tiragem de até 2.000 (dois mil) exemplares por mês. 
Art. 3Q -Fica criada, na estrutura orgânica da Secretaria 

de Estado da Cultura, a Superintendência de Edição e 
Distribuição do Suplemento Literário de Minas Gerais, 
subordinada diretamente ao Secretário, com a finalidade de 
planejar, coordenar, redigir e orientar a edição e 
distribuição do Suplemento Literário de Minas Gerais. 

Art. 4Q O apoio técnico e administrativo à 
Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento 
Literário de Minas Gerais será prestado por servidores da 
Secretaria de Estado da Cultura e de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual. mediante 
solicitação do Secretário de Estado da Cultura, observada a 
legislação vigente. 
Art. 5Q -O Suplemento Literário de Minas Gerais terá um 

Conselho Editorial constituído de 5 (cinco) membros 
efetivos, escolhidos dentre escritores e intelectuais de 
renome, indicado pelo Secretário de Estado da Cultura e 1 
(um) suplente, que será o Subeditor, todos designados pelo 
Governador do Estado. 

1 1Q A função de membro do Conselho Editorial é 
considerada de relevante interesse público. 

p 2Q - O Conselho Editorial será presidido pelo Diretor da 
Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento 
Literário de Minas Gerais, na qualidade de Editor-Chefe, e 
contará com a participação de 1 (um) Assessor da 
Superintendência, como Subeditor. 

Art. 6Q- Caberá ao Secretário de Estado da Cultura fixar o 
valor da remuneração a ser paga aos colaboradores do 
Suplemento Literário de Minas Gerais, a titulo de 
honorários, por matéria publicada sob a forma de artigo, 
trabalho de criação, reportagem, desenho de ilustração ou 
qualquer outra colaboração prestada em caráter eventual, 
observada a legislação pertinente. 

Art. 7Q A competência, a descrição e as normas 
complementares de funcionamento da Superintendência de 
Edição e Distribuição do Suplemento Literário de Minas 
Gerais e do Conselho Editorial serão estabelecidas por meio 
de decreto. 
Art. 8Q -Ficam criados no Quadro Especifico de Provimento 

em Comissão do Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de 
Estado da Cultura, a que se refere o Decreto nQ 16.409, de 
10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, Código MG-
05, Símbolo S-02, e 1 (um) cargo de Assessor II, Código MG-

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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12, Símbolo S-03, destinados à Superintendência de Edição e 
Distribuição do Suplemento Literário de Minas Gerais. 
Art. 9Q -Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em 
favor da Secretaria de Estado da Cultura, crédito especial 
até o limite de CR$568. 115,56 (quinhentos e sessenta e oito 
mil, cento e quinze cruzeiros reais e cinqüenta e seis 
centavos), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal 
nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 

especialmente a Lei nQ 4.428, de 9 de fevereiro de 1967." 
-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. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

"MENSAGEM NQ 377/93* 
Belo Horizonte. 11 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que. no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado. opus veto parcial à Proposição de Lei no 11.954, 
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da autarquia Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as 
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
Ao considerar a Proposição de Lei no 11.954, que dispõe 

sobre o Quadro de Pessoal da autarquia Imprensa Oficial do 
Estado de Minás Gerais e dá outras providências, vejo-me no 
dever de opor-lhe veto parcial, por motivos de ordem 
constitucional e de interesse público, incidente sobre o p 
4Q do artigo 4Q, e o artigo 25 e seu parágrafo único e o 
artigo 29 . 

Com efeito. retiro da sanção o; 4Q do artigo 4Q e o artigo 
29, oriundos de emenda parlamentar, de vez que contrariam o 
disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c" da 
Constituição do Estado, que reserva ao Governador do Estado 
competência privativa para a iniciativa de projeto de lei 
dispondo sobre a criação de cargos e o regime jurídico de 
servidor. Além disso, relativamente ao; 4Q do artigo 4Q, é 
de se acrescentar que na elaboração do Quadro de Pessoal 
proposto já foram consideradas as necessidades da autarquia 
no que respeita às funções relevantes para cada classe 
funcional; e, quanto ao artigo 29, por conter norma que 
afronta o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, que considerou 
estáveis no serviço público os servidores civis "em exerci-

~L-------------------------------------------------------~ 
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cio" na "data" da sua promulgação há pelo menos "cinco 
anos", enquanto a proposta em exame, contraditoriamente, 
manda aplicar o dispositivo referido ao "atual" servidor da 
Defensoria Pública, nas condições que menciona, alterando, 
assim, o pressuposto de aquisição da estabilidade, ao fixar 
a data da promulgação da Constituição do Estado como limite 
do per iodo qüinqüenal, contrapondo-se, também, ao artigo 30 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
mineira. 

A exclusão do artigo 25, também resultante de emenda 
parlamentar em substituição ao artigo 26, originalmente 
encaminhado, é medida que se impõe. uma vez que altera de 
forma expressiva a proposta inicial, por inovar o sistema 
previdenciário estadual. 

Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse 
público que me levam a vetar os dispositivos 
retromencionados da Proposição de Lei nQ 11.954, que devolvo 
ao reexame da Assembléia Legislativa. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. aos 10 de agosto 

de 1993. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais". 
- À Comissão Especial. 
(* -Publicado de acordo com o texto original.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Arlindo Porto, Vice-Governador do Estado, com 

referência a requerimento do Deputado Anderson Adauto 
(programa de mecanização agrícola a ser desenvolvido no 
Estado), comunicando que o pedido foi encaminhado aos órgãos 
competentes para examiná-lo. 

Do Sr. Antônio Imbassahy, Presidente da Assembléia 
Legislativa da Bahia, agradecendo o apoio recebido pelas 
delegações daquela Casa que visitaram esta Assembléia no mês 
de julho do corrente, ressaltando, a propósito, a 
participação dos funcionários Fábio Marton, do Departamento 
de Consultoria e Pesquisa; Ana Theodoro, Isabela Pereira, 
Alexandra Farias e Luís de Freitas, do Departamento de 
Comunicação Social; José Geraldo Prado, do Departamento de 
Informática; Antônio Geraldo Pinto, Assessor de Plenário; 
Paulo Navarro, Secretário-Geral da Mesa; e Dalmir de Jesus, 
Diretor-Geral, e solicitando seja estudada a possibilidade 
de se enviarem técnicos desta Assembléia àquele Estado, para 
participarem de encontros de trabalho ("workshops"), em 
especial nas áreas de Diretoria e Assessoria Legislativas, 
Comissões, Plenário, Controle do Processo Legislativo, 
Taquigrafia, Treinamento de Recursos Humanos e Informática. 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, em 
atenção a requerimento do Deputado Jorge Hannas (atendimento 
das propostas apresentadas no Seminário Legislativo 
Saneamento é Básico), informando que aquela Pasta vem 
desenvolvendo ações que atendem a tais propostas, mas, 
lamentavelmente, não há recursos financeiros disponíveis 
para auxílio aos pequenos produtores. (-À Comissão de Saúde 
e Ação Social.) 
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Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração, 
dando ciência do recebimento de expediente da Casa em favor 
de professores da FEBEM e comun1cando haver recomendado a 
pronta solução do problema da classe. 

Do Sr. Edílson Guimarães, Diretor do Departamento de 
Economia Agrícola da Secretaria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, informando, a propósito de 
requerimento do Deputado Roberto Amaral, que aquele 
Ministério vem-se empenhando na solução dos problemas 
existentes no setor agrícola. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG, 
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Marcelo 
Cecé (extensão de redes de distribuição urbana e rural no 
Município de JanaUba), que estão sendo buscadas, dentro do 
Projeto Mutirão, alternativas para suprir as necessidades de 
eletrificação daquele município. 

Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, com referência a 
requerimento do Deputado Jorge Eduardo (providências para 
abertura de concurso público nesse instituto e liberação de 
verbas para o controle da febre aftosa), acusando o 
recebimento da solicitação e agradecendo o interesse pelo 
bom funcionamento da autarquia. 

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Agricultura. informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Anderson Adauto (revisão das 
determinações do Programa de Mecanização Agrícola). que os 
contratos já foram, em sua maioria, concretizados, não sendo 
possível. por isso, qualquer alteração. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscr1tos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.569/93 

o i spõe sobre a 
Nascentes e às 
prov1dências. 

criação do Fundo de Amparo aos Municípios 
Associações Microrreg1onais e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Fundo de Amparo aos Municípios 

Nascentes e às Associações Microrregionais, entidade 
contábil e sem personalidade jurídica. destinado ao 
financiamento da formação de infra-estrutura de serviços 
públ1cos . 

Art. 2Q -Constituem recursos do Fundo de Amparo 
Municípios Nascentes e às Associações Microrregionais 
provenientes de: 

I - transferências do Tesouro Estadual; 
II -transferências de entidades públicas; 
III - receita própria de suas operações . 

aos 
os 

Art. 3Q -São candidatos a beneficiários do fundo de que 
trata esta lei os municípios e as associações 

~L-------------------------------------------------------~ 
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por meio da Lei nQ 10.704, de 27 de 

§ 1Q - O município e a associação microrregional candidatos 
a beneficiários deverão apresentar projeto. a ser apreciado 
pelo órgão gestor do fundo. 

§ 2Q A aprovação- do projeto estará condicionada à 
comprovação da sua viabilidade econômica e financeira. 

§ 3Q - A contratação dos financiamentos previstos nesta 
lei deverá ser precedida da apresentação, pelo candidato, de 
garantias suficientes para a cobertura do financiamento a 
ser concedido. 

Art. 4Q O Fundo de Amparo aos Municípios Nascentes e às 
Associações Microrregionais financiará, no máximo, 70% 
(setenta por cento) do custo total de cada projeto, devendo 
o beneficiário oferecer contrapartida equivalente aos 30% 
(trinta por cento) restantes. 
~ 1Q - Para efeito da contrapartida, poderá o proponente 

optar pela alocação de recursos financeiros ou pela oferta 
de bens e serviços componentes de custo do projeto, que 
deverão ser devidamente avaliados pelo órgão gestor do 
fundo. 
~ 2Q - No caso de a contrapartida ser feita mediante 

alocação de recursos financeiros, o candidato deverá 
comprovar a disponibilidade dos recursos ou estar habilitado 
à obtenção do financiamento por meio de fonte devidamente 
identificada. 
Art. 5g -O 

carência de 3 
última parcela 
(sete) anos. 

financiamento estará sujeito a um prazo 
(três) anos contados da data de liberação 
e a um prazo máximo de amortização de 

de 
da 

7 

~ 1Q - O principal deverá ser amortizado por meio de 
prestações mensais e iguais, atualizadas na forma do 
disposto no art. 6Q. 

p 2Q - Os beneficiários que deixarem de pagar 3 (três) 
parcelas. consecutivas ou intercaladas, serão considerados 
inadimplentes, não podendo receber novos financiamentos do 
fundo de que trata esta lei, sem prejuízo das demais sanções 
legais. 
Art. 6Q- Os financiamentos concedidos pelo Fundo de Amparo 

aos Municípios Nascentes e às Associações Microrregionais 
serão atualizados pelo Índice Geral de Preços 
Disponibilidade Interna IGP DI , calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a 
substituí-lo. 

Art. 7Q -Será aplicada aos financiamentos concedidos taxa 
de juros de 1% (um por cento) ao ano. incidente sobre o 
principal atualizado na forma do artigo anterior. 
Art. 8Q -O órgão gestor do Fundo de Amparo aos Municípios 

Nascentes e às Associações Microrregionais terá sua sede na 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais. 

Art. 9Q -O agente financeiro do fundo de que trata esta 
lei será o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais . 
Art. 10 -O grupo coordenador do fundo compor-se-á de 

{um) representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

~~------------------------------------------------------------__J 
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de 
de 
do 

I - enviar mensalmente balancetes ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais; 

II publicar anualmente os balanços patrimonial, 
financeiro e orçamentário, demonstrando, até o nível de 
detalhe necessário, as fontes e aplicações de recursos, o 
fluxo de entradas e saídas financeiras, o orçamento previsto 
e o realizado, com suficientes notas explicativas. 
Art. 12- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de até 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1993. 
Anderson Adauto 
Justificação: Atendendo às r~ivindicações da sociedade, 

esta Casa aprovou a criaçao de uma ser1e de novos 
municípios. Vale mencionar, no entanto, que as Prefeituras 
desses novos municípios se encontram sem condições 
financeiras para que possam estruturar-se nos níveis mínimos 
essenciais. 

Tal situação deve ser revista imediatamente. Não 
plausível que esta Casa e o Poder Executivo deixem 
socorrer as Prefeituras e a população desses municípios. 

é 
de 

Em situações semelhantes, os Governos Estaduais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo ajudaram, de forma efetiva. os novos 
municípios de cada um desses Estados federados. O Governo do 
Estado do Rio de Janeiro fez significativo aporte de 
recursos, no montante de aprox 1 madamente 
Cr$2.000.000.000,00, em dezembro de 1992. Já o Governo de 
São Paulo optou pela doação de máquinas, providenciando para 
cada uma das Prefeituras um conjunto mínimo que lhes 
possibilitasse resolver os problemas básicos de sua 
comunidade. 
Solicito, portanto, aos ilustres parlamentares que nos 

unamos para viabilizar. o mais rápido possível, o saneamento 
dos problemas que tanto afligem esses municípios. 
Gostaria de fazer um apelo ao Exmo. Sr. Governador do 

Estado com vistas a que, no caso da aprovação do projeto de 
lei que ora apresento, seja imediatamente enviada a esta 
Casa a solicitação de abertura de crédito especial. único 
meio para que os novos municípios possam contar com tão 
importante instrumento de auxilio financeiro já neste 
exercício . 
-Publicado, vai o 

Assuntos Municipais 
parecer, nos termos 
Regimento Interno . 

projeto às Comissões de Justiça. de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195. c/c o art. 103, do 

PROJETO DE LEI NQ 1.570/93 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Declara de utilidade pública o Centro Cultural de Araçuai 
Nagó, com sede no Município de Araçuaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Cultural de Araçuai Nagó, com sede no Município de Araçuaí. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1993. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O Centro Cultural de Araçuai Nagó, entidade 

sem fins lucrativos, vem desenvolvendo, desde sua fundação, 
trabalhos que visam a promover e apoiar as manifestações 
culturais e a defender e preservar os patrimônios histórico, 
artístico, cultural e ecológico da comunidade. 

Iniciativa tal como a da entidade mostra uma significativa 
contribuição para a consecução do direito ao acesso à arte e 
à cultura, tornando-a merecedora de ser declarada de 
utilidade pública. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar. e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação. para deliberação. nos 
c/c o art. 104, inciso I. do Regimento 

PROJETO DE LEI NO 1.571/93 
Declara de utilidade pública ã Associação Filantrópica 

Apóstolos de Cristo. com sede no Município de Alpinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Filantrópica Apóstolos d8 Cristo, com sede no Município de 
Alpinópolis. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 12 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A Associação Filantrópica Apóstolos de Cristo 

é uma entidade que se destina a promover a cultura e as 
assistências espiritual e material às comunidades urbanas e 
rurais do município. 

A associação atende a todos os requisitos da Lei nQ 5.830, 
de 1971, e seu estatuto está regularmente registrado no 
Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de 
Alpinópolis. 

Dessa forma, nada mais justo que a aprovação deste projeto. 
tendo em vista o caráter de utilidade pública da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.572/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Caxambu . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

.ÉL-------------------------------------------~------------------J 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no 
Município de Caxambu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1993. 
José Militão 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- é uma sociedade civil de caráter 
assistencial sem fins lucrativos, com sede e foro no 
Município de Caxambu. Tem por objetivo a recuperação e a 
integração social do excepcional, sem distinção de idade, 
sexo, raça, religião ou ideologia política. Busca 
esclarecer, orientar e auxiliar os pais e amigos na conduta 
relativa ao excepcional. além de organizar e fazer funcionar 
escolas, clínicas, oficinas e colônias agrícolas. 

Os estatutos da entidade estão registrados no Cartório do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Caxambu, 
no livro A-1, a fls. 78 v., sob o no 110. 

Conforme atesta o Juiz de Direito da 1ª Instância da 
Comarca. a associação está em pleno e regular funcionamento, 
e sua diretoria é composta de pessoas idóneas, que não 
auferem remUneração pelo exercício dos cargos que ocupam. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

Declara de 
Sociedade São 
Januária. 

PROJETO DE LEI NQ 1.573/93 
utilidade pública o Conselho 
Vicente de Paulo, com sede no 

Central da 
Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o 

Central da Sociedade São Vicente de Paulo, com 
Município de Januária. 

decreta: 
Conselho 
sede no 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1993. 
Clêuber Carneiro 
Justificação: O Conselho 

de Paulo é uma sociedade 
seus estatutos registrados 
da Comarca de Januária . 

Central da Sociedade São Vicente 
civil sem fins lucrativos e tem 
no Cartório do 1Q Ofício de Notas 

A instituição tem por finalidade principal animar e 
coordenar as atividades das conferências, dos conselhos e 
das obras unidas da circunscrição, zelando ainda pelo fiel 
cumprimento do regulamento da Sociedade São Vicente de 
Paulo. 

Conforme atesta o Juiz de Direito da comarca. o Conselho 
Central da Sociedade São Vicente de Paulo funciona 
regularmente há mais de dois anos. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Em caso de dissolução do conselho, o Conselho Metropolitano 
decidirá sobre a destinação do seu patrimônio. 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se 
reveste a entidade, esperamos ver aprovado 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 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.597/93, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 

formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
instalação de um posto policial no Bairro Vista Alegre, no 
Município de Belo Horizonte. (- À Comissão de Defesa 
Social.) 

NQ 4.598/93, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja 
fomulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
divulguem maiores informações à população de Belo Horizonte 
acerca da obra de duplicação da Av. Antônio Carlos, seu 
impacto e seus reflexos sobre as populações das áreas 
próximas. (- À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.599/93, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
seja implantado o "Disque-Drogas" nesta Capital. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.600/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
seja autorizada a obra de contorno rodoviário de Bom 
Despachot que irá ligar a BR-262 à BR-040, através da MG-
164. (- A Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.601/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Casa Civil do Governo 
do Estado para que encaminhe a esta Casa relação dos 
documentos que enumera. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Ibrahim Jacob e outros, solicitando seja 
convocada reunião especial para o próximo dia 26, destinada 
a se ouvirem, entre outras autoridades, o ex-Governador 
Aureliano Chaves e o General Antônio Carlos Andrada Serpa 
acerca de assunto relacionado com a PETROBRÁS. 

Do Deputado Ermano Batista, solicitando seja enviado ofício 
à Rede Ferroviária Federal com vistas à construção de rede 
de água pluvial na Av. Padre José Maurício, esquina com a 
Rua Martins Soares, no Bairro Vista Alegre. nesta Capital. 

Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República com vistas a que o projeto 
original do prolongamento em linha reta da Av. dos Andradas 
no sentido da Rua Bernardo Mascarenhas, no Município de Juiz 
de Fora, seja concretizado . 

Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República com vistas a que sejam 
determinados estudos de viabilidade técnica e operacional 
para que Juiz de Fora possa contar com viadutos sobre a 
linha férrea da RFFSA. 
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Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República com vistas a que sejam 
determinados estudos do Ministério dos Transportes e da 
RFFSA para ser construída uma trincheira no entroncamento da 
Av. Francisco Bernardino com a Rua Benjamin Constant, em 
Juiz de Fora. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Saúde e Ação Social e do Deputado Roberto Luiz Soares. 
Oradores Inscritos 

-Os Deputados Raul Messias, Ibrahtm Jacob, José Mllttão e 
Homero Duarte proferem discursos, que serão publicados em 
outra edição. 

Questão de Ordem 
- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem, que 

será publicada em outra edição. 
-O Sr. Presidente -A Presidência va1, oportunamente, 

responder à questão de ordem do ilustre Deputado Roberto 
Carvalho. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
O Sr. Presidente (Deputado José Mtlttão) Não havendo 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado 
Roberto Luiz Soares homenagem prestada pela Câmara 
Municipal de Governador Valadares ao Sr. João Ângelo 
Gonçalves, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
de Lourdes (Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Saúde e 
Ação Social -aprovação dos Projetos de Lei nQs 643/91, do 
Deputado Geraldo da Costa Pereira; 1.262/93, do Deputado 
José Braga; 1. 270/93, do Deputado Ibrahim Jacob, e 
1.344/93, do Deputado Cóssimo Freitas (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.306/93, do 
Deputado Tarcisio Henriques, que cria linha de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de 
Cataguases e Muriaé. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Tarcísio Henriques, em que solicita a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.306/93, de sua autoria. A 
Presidência defere o requerimento. de conformidade com o 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 

do Projeto de Lei nQ 1.309/93, do Deputado Tarcísio 
Henriques, que cria linha de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal entre as cidades de Cataguases e Carangola. O 
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vem à 
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Mesa requerimento do Deputado Tarcísio Henriques, em que 
solicita o adiamento, por 5 dias, da discussão do parecer da 
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto 
de Lei nQ 1.309/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob e outros, em que, na 
forma regimental, solicitam seja convocada reunião especial. 
no próximo dia 26, às 20h30min, destinada a ouvir o ex-
Governador Aureliano Chaves e o Gen. António Serpa. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXI 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 seguintes Deputados: Ermano Batista 
envio de ofício à RFFSA. solicitando seja providenciada a 
construção de rede de águas pluviais na Av. Pe. José 
Maurício, esquina com a Rua Martins Soares, no Bairro Vista 
Alegre; Amilcar Padovani (3) -envio de ofícios ao Pre-
sidente da República para que determine a realização de 
estudos relativos à construção de uma trincheira no 
entroncamento da Av. Francisco Bernardino com a Rua Benjamin 
Constant, em Juiz de Fora. e à construção de viaduto sobre a 
linha da RFFSA na referida cidade; e para que, por meio de 
convênio a ser celebrado entre aquele município e a RFFSA, 
seja feito o prolongamento da Av. dos Andradas no sentido da 
Rua Bernardo Mascarenhas, mediante a retirada de oficinas de 
reparos e de galpões do pátio da Estação de Mariano 
Procõpio. 

2í! Fase 
O Sr. Prestdente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia. com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta .. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno. do Projeto de 

Lei nQ 966/92, da Deputada Maria Olívia, que dispõe sobre a 
construção de creches e unidades sanitárias em conjuntos 
habitacionais construídos pelo Estado ou mediante convênio 
de que este participe. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido no 1Q 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, no 2Q turno. o Projeto de Lei nQ 
966/92, na forma do vencido no 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
reunião especial de logo mais, às 20h30min, destinada a se 
homenagear o Colégio Batista Mineiro pelos seus 75 anos de 
existência, e para a ordinária de debates de amanhã, às 9 
horas. Levanta-se a reunião . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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ATA DA 76s REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e dois 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 Amaral, Raul Messias. Péricles Ferreira e 
Sebastião Costa, membros da comissão supracitada. Estão 
presentes, também, os Deputados Antônio Pinheiro, Bernardo 
Rubinger, Maria Olívia, Maria José Haueisen e Geraldo 
Rezende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado Raul Messias que proceda â leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Logo após, informa que a reunião se 
destina a ouvir o Prof. Paulo Roberto Haddad. que discorrerá 
sobre o modelo econômico do Brasil e sobre a atual economia 
brasileira, e convida-o para tomar assento à mesa. Em 
seguida. suspende os trabalhos para convocar uma reunião 
extraordinária a ser realizada às 11 horas deste mesmo dia, 
com a finalidade de se apreciar, no 1Q turno. o parecer 
sobre as emendas apresentadas, em Plenário. ao Projeto de 
Lei nQ 1.468/93, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito 
mediante emissão de bónus externo do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. A seguir, o Deputado Célio de 
Oliveira passa a Presidência ao Deputado Roberto Amaral, que 
assume os trabalhos e explica as razões do seu convite ao 
Prof. Paulo Roberto Haddad. Logo após. passa a palavra ao 
convidado, que faz uma apresentação geral da economia 
brasileira, abrangendo aspectos nacionais e internacionais. 
Fala, também, sobre a cesta básica, sobre a pobreza asiá-
tica, sobre os meninos de rua. sobre o combate ao desemprego 
e à miséria e sobre maneiras de enfrentar a inflação. 
Finalmente informa que a dolarização tipo modelo argentino 
não existe no Brasil e discorre, ainda, sobre as 
preocupações do Presidente Itamar Franco quanto à condição 
social do brasileiro. Às 11 horas. o Presidente suspende os 
trabalhos e abre a reunião convocada para esse horário. A 
seguir, suspende a reunião e reabre os trabalhos de 
exposição do Prof. Paulo Roberto Haddad. Encerrada esta 
fase, passa-se aos debates. com a participação de todos os 
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
seguir, o Deputado Raul Messias apresenta requerimento 
solicitando as notas taquigráficas desta reunião. o que é 
deferido pelo Presidente da comissão. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Presidente agradece o comparecimento do Prof. 
Paulo Roberto Haddad e dos Deputados e convoca estes para a 
próx1ma reun1a0 ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente Roberto Amaral Raul 

Messias - Sebastião Costa. 
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ATA DA 65ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas do dia trinta de junho de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
Simão Pedro Toledo. Baldonedo Napoleão. Jorge Hannas e Raul 
Messias. membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, 
declara abertos ós trabalhos. esclarece que a reunião se 
destina a apreciar as matérias constantes na pauta e 
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1g parte dos 
trabalhos, o Presidente passa a 2ª parte da reunião. Na la 
fase da Ordem do Dia o Deputado Baldonedo Napoleão apresenta 
requerimento em que solicita ao Presidente do Instituto dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - informações 
e dados sobre a atuação do referido instituto junto aos 
municípios mineiros. Em seguida, o Presidente passa à fase 
de votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia e concede a palavra ao Deputado Jorge 
Hannas, que emite seu parecer sobre o Requerimento nQ 
4.302/93, do Deputado Bonifácio Mourão, o qual conclui pela 
aprovação da matéria. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado por unanimidade. Em seguida. o Presidente informa 
que se encontram sobre a mesa os Requerimentos nQs 4.361, 
4.414, 4.415 e 4.417/93. do Deputado Jaime Martins e 
4.421/93, do Deputado Wanderley Ávila. Colocados em votação, 
cada um por sua vez. nos termos da Deliberação da Mesa nQ 
487, são os requerimentos aprovados. Continuando, a 
Presidência informa aos membros da comissão que será 
promovido pela Assembléia Legislativa nos dias 30 e 31/8 e 
1Q e 2/9/93 o seminário "Moradia: Alicerce da Cidadania" e 
dá ciência aos parlamentares presentes do regulamento do 
referido seminário. Logo após, a Presidência registra a 
presença dos integrantes do Movimento Pró-António Carlos que 
desejam comparecer a reunião desta comissão a fim de 
discutirem o projeto "Linha Verde". O Presidente comunica 
aos interessados que a audiência pública será agendada no 
mês de agosto. 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, 11 de agosto de 1993. 
Simão Pedro Toledo. Presidente Baldonedo Napoleão 

Álvaro Antônio- José Renato. 
ATA DA 31s REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia quatro de agosto de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e 
Maria Olívia, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado Marcos Helênio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio 
Miranda que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 

'L---------------------------------------------------------------~ 
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares pre-
sentes. A Presidência informa que a reunião se destina ao 
exame das propostas recolhidas nas audiências públicas 
regionais e encaminhadas a esta comissão. O Presidente 
distribui as propostas e suspende a reunião por cinco 
minutos, para que os Deputados tomem conhecimento delas. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência designa o Deputado 
Márcio Miranda para apresentar o relatório das propostas, o 
qual será dirigido à Comissão de Compatibilização e 
Acompanhamento Orçamentário de que trata a Lei nQ 10.572, de 
31/12/91. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos Deputados, convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente- Márcio Miranda - Maria 01 ívia. 

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Adelmo Carneiro Leão. 
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da comissão 
supracitada. Está presente, também, o Deputado Raul Messias. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Jorge 
Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Presidente, Deputado Jorge Hannas. 
procede à leitura da correspondência e solicita à assessoria 
que distribua aos membros da comissão cópias do convite para 
que os parlamentares tomem conhecimento do assunto. Ato 
contínuo, a Presidência esclarece aos membros da comissão 
que a reunião tem por finalidade discutir e votar 
proposições da comissão e examinar as propostas recebidas 
nas audiências públicas regionais. O Deputado Márcio Miranda 
apresenta requerimento em que solicita informação ao 
Secretário da Saúde a respeito da existência de fato novo e 
efetiva providência por parte do Estado com respeito à 
implantação do Núcleo de Transplante de Medula, a que se 
refere o Ofício SES no 2. 751', de 30/10/92, da Secretaria da 
Saúde. Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Raul Messias, que faz 
exposição sobre o surto de febre maculosa na cidade de 
Caeté, que contabilizou três óbitos. e adverte para os casos 
da disseminação da doença em cidades como Nova Lima, 
Caratinga e adjacências. Participam dos debates todos os 
parlamentares presentes. O Deputado Raul Messias apresenta 
requerimento em que solicita a vinda do Dr.Anderson Martins 
Franco, Secretário Municipal de Saúde de Caeté, e do Dr. 
Sérgio Antônio Mendes Figueiredo. Diretor Clínico da Santa 
Casa de Misericórdia de Caeté, para discutir-em com esta 
comissão a ocorrência de febre maculosa nessa cidade. 
Colocado em votação, é o requeriemnto aprovado. A seguir, a 
Presidência sugere aos parlamentares o envio de dois 
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ofícios; o primeiro. dirigido ao Secretário de Estado da 
Saúde. solicitando seja promovida campanha de esclarecimento 
à população a respeito dos sinais, dos sintomas e da 
prevenção da doença. utilizando as redes de televisão e de 
rádio, a distribuição de folhetos e outros meios 
informativos; o segundo, dirigido ao Coordenador Regional da 
Fundação Nacional de Saúde, solicitando uma campanha de 
prevenção e de esclarecimento da opinião pública. A comissão 
acata as sugestões e solicita à assessoria as providências 
necessárias. Logo após, a Presidência suspende a reunião por 
5 minutos e distribui as propostas das audiências públicas. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente designa os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão e Jorge Eduardo para apresentarem os 
relatórios das propostas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
apresenta requerimento solicitando a vinda do Secretário da 
Saúde, para participar da discussão sobre as propostas das 
audiências públicas regionais e fornecer subsídios para a 
comissão. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão 
para a reunião extraordinária do dia 12, às 10 horas, no 
auditório, com a finalidade de se discutirem as propostas 
das audiências públicas regionais e o problema da febre 
maculosa no Estado, convoca-os, ainda, para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente -Wilson Pires José 

Leandro. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 808/92 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação anti-
rubéola em meninas de até 12 anos de idade residentes no 
Estado de Minas Gerais . 

Aprovado no 1Q turno, com as Emendas nQs 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça; 2 e 3, da Comissão de Saúde e Ação 
Social, e 4, desta comissão, retorna agora o projeto a esta 
comissão para receber parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva . 

Nos termos do f 1Q do art. 196 do Regimento Interno, anexa, 
apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer. 

Fundamentação 
Tendo sido por nós esgotada, no turno anterior, a 

apreciação do projeto quanto ao mérito e não havendo 
alterações a serem propostas nesta fase, ratificamos nosso 
entendimento de que a matéria deve merecer a aprovação desta 
Casa. 

É~------------------------------------------------------------~ 
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Conclusão 
Diante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 808/92, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Baldonedo Napoleão, Relator 

- José Renato - Roberto Amaral - Raul Messias. 
Redação do vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 808/92 
Torna obrigatória a vacinação anti-rubéola nos casos que 

menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - É obrigatória a aplicação da vacina tripl ice 

viral - MMR - em crianças não vacinadas que contem mais de 
15 meses e menos de 12 anos completos de idade. 
Parágrafo único -A vacina a que se refere o "caput" deste 

artigo será aplicada nos programas de rotina e nas campanhas 
de vacinação. 
Art. 2Q -O Poder Executivo providenciará, no 

(sessenta) dias a contar da publicação desta 
físico-financeiro para a execução do programa de 
que se refere o art. lo desta lei. 

prazo de 60 
lei. plano 
vacinação a 

Parágrafo único No prazo referido no "caput" deste 
artigo, o Poder Executivo encaminhará a Assembléia 
Legislativa projeto de lei solicitando autorização para 
abertura de crédito adicional e indicando os valores 
especificas necessários ã cobertura das despesas decorrentes 
desta lei. na forma do art. 46 da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
Art. 3Q - A 

disposto no 
diretrizes: 

prevenção contra rubéola, sem 
art. lQ desta lei. atenderá 

prejuízo do 
às seguintes 

I - realização de campanhas de esclarecimento periódicas 
sobre os efeitos teratogênicos da doença, seu modo de 
transmissão e a necessidade de imunização; 

II - introdução rotineira de métodos sorológicos para 
confirmação do diagnóstico; 
III - realização de estudos epidemiológicos baseados em 

métodos sorológicos; 
IV - promoção de aperfeiçoamento médico, tendo em vista a 

necessidade de capacitação para a realização do diagnóstico 
correto da doença; 

V - manutenção de programa regular de vacinação anti-
rubéola para mulheres em idade de procriar, observadas as 
condições individuais de aplicabilidade . 

Art. 4Q -Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, observado o disposto no inciso I do art. 161 da 
Constituição do Estado. 

Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário . 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 942/92 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 
Antônio Júlio, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo 

~L--------------------------------------------------------" 
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a liberar a União dos encargos incidentes sobre a área do 
terreno que lhe foi doado para construção de um quartel do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR. 

Publicada em 4/7/92, foi a matéria distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça. que, em 14/4/93. emitiu parecer 
preliminar pela constitucionalidade da proposição, na forma 
do Substitutivo nQ 1, e à Comissão de Defesa Social, que 
opinou pela sua aprovação. 

Para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, VII, 
do Regimento Interno, foi a matéria encaminhada a esta 
comissão para análise no ambito de sua competência. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo 

Estadual a liberar a União dos encargos previstos quando, em 
1945, lhe foi doado terreno para construção de um quartel do 
CPOR. por via de escritura pública, conforme documentos 
acostados ao projeto. 

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. A Constituição Federal veda à União 
e aos Estados a cobrança de impostos sobre património, venda 
ou serviços, entre si. Portanto, a aprovação do projeto não 
tem repercussão de natureza orçamentária. 
Considerando, outrossim, o interesse do Estado na 

destinação dos bens públicos, sugerimos nova redação para o 
art. 1Q do Substitutivo nQ 1 ao projeto de lei em exame. 

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

Le1 no 942/92, na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a seguinte emenda: 

EMENDA NQ 1 AO SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE lEI 
NQ 942/92 

O art. 1Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a liberar o 

Governo da União dos encargos relativos ao terreno a este 
doado para a construção de um quartel do Centro de 
Preparação de Oficiais da Reserva, situado no Bairro da 
Pampulha, nesta Capital, com área total de 827.225,00m2 
(oitocentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e cinco 
metros quadrados), nos termos do art. 1Q do Decreto-Lei nQ 
1.411, de 9 de novembro de 1945, vedada sua transferência, a 
qualquer título, ao domínio privado, sob pena de reversão do 
imóvel ao patrimônio do Estado.". 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -Raul Messias- Baldonedo 

Napoleão- José Renato- Roberto Amaral . 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE lEI 

NQ 1.278/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria do Deputado 
lei em epígrafe autoriza 
propriedade do Estado ao 

Relatório 
Roberto Luiz Soares, o 

o Poder Executivo a doar 
Município de Soledade de 

projeto 
terreno 
Minas . 

de 
de 
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Aprovado no 1Q turno com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, vem o projeto a esta comissão para 
receber parecer para o 2Q turno. que passamos a emitir. 

Nos termos do f lQ do art. 196 do Regimento Interno. anexa 
apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer_ 

Fundamentação 
Tendo esta comissão esgotado a apreciação do mérito do 

projeto no turno anterior e não havendo necessidade de 
alterar a proposição nesta fase da tramitação, ratificamos 
nosso entedimento de que a matéria deve merecer a aprovação 
desta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.278/93, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -José Renato. Relator 

Roberto Amaral - Baldonedo Napoleão. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 1.278/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Soledade de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Soledade de Minas terreno de propriedade do 
Estado, sem Onus para este, com área de 1.375m2 (mil 
trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado 
naquele município, na Rua Maria Francisca de Carvalho, 
confrontando, pela direita, com terreno de propriedade de 
Teodomiro Barros Costa; pelos fundos, com a Mitra Diocesana, 
e, pela frente, com a Rua Maria Francisca de Carvalho, 
conforme escritura pública de doação lavrada pelo Cartório 
de Paz e Notas de Soledade de Minas, em 19 de agosto de 
1961, transcr1ta no Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Carmo de Minas, sob o nQ 6.498, fls. 97, do livro 3-H, em 22 
de agosto de 1961. 

f 1Q -Destina-se o imóvel mencionado no "caput" deste 
artigo à edificação de creche. 

§ 2Q Não se cumprindo. no prazo de três anos. a 
finalidade prevista no f 1Q do art. 1Q desta lei. o referido 
imóvel reverterá ao Estado de Minas Gerais. 
Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

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

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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ATAS 

ATA DA 4171 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA- li! PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): li! Fase: 
Ata- Comunicações: Comunicações da Comissão de Fiscalização 
Financeira e do Deputado Miguel Barbosa - 2ª Fase: Leitura 
de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min. comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto-
Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira-
Clêuber Carneiro - Eduardo Brás - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista -José Laviola- Maria Elvira- Maria Olívia-
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen Péricles Ferreira 
Roberto Amaral -Romeu Queiroz- Wanderley Ávila- Wilson 
Pires. 

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

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
lS Fase 

Ata 
- O Deputado Gera 1 do Santanna, 2g-Secret á r i o "ad hoc" , 

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

O Sr. Pres;dente 
proposições e a conceder 
para o Pequeno Expediente. 

A Presidência passa a receber 
a palavra aos oradores inscritos 

COMUNICAÇÕES 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações 

da Comissão de Fiscalização financeira e do Deputado Miguel 
Barbosa . 

21 Fase 
O Sr. Pres;dente Não havendo oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2ª fase da 1ª parte da reunião, 
destinada a leitura de comunicações e a pronunciamento de 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária . 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Miguel 
Barbosa- comunicação do falec-imento do Sr. Walter Miguel, ,L_ ______________________________________________________ _J 
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na cidade de Serrania (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovação do 
Requerimento nQ 4.486/93, de autoria da Com1ssão de Saúde e 
Açlo Social (Ciente. Publique-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Não havendo Líderes inscritos nem 

oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates 
de segunda-feira, dia 16, às 20 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 63ã REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas do dia oito de julho de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem no Plenarinho I os Deputados 
Oílzon Melo. Mauri Torres e Wanderley Ávila, substituindo 
os Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira e Geraldo 
Santanna, respectivamente, por indicação das Lideranças do 
PTB, do PSDB e do PMDB. Havendo número regimental. o 
Presidente "ad hoc", Deputado Dílzon Melo, assume a direção 
dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Mauri Torres 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 nos 1.398 e 1.399/93 ao Deputado Wanderley 
Ávila. Passa-se. então, à 2a parte da reunião. e são 
discutidas e votadas as proposições sujei.tas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Wanderley Ávila profere 
seus pareceres concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei 
ngs 1.398 e 1.399/93. Submetidos a discussão e a votação, 
cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. A 
Presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. Âs 
14h30min, o Presidente, Deputado Roberto Amaral. reabre os 
trabalhos e. estando presentes os Deputados Péricles 
Ferreira e Ibrahim Jacob (substituindo este ao Deputado José 
Braga, por indicação da Liderança do PDT), distribui ao 
Deputado Péricles Ferreira as Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 22/92 e 35/93. O Relator profere seus 
pareceres concluindo pela aprovação das referidas matérias. 
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez, 
ficam aprovados os pareceres sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 22/92 e 35/93. 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. 12 de agosto de 1993 . 
Roberto Amaral. Presidente Péricles Ferreira José 

Braga. 
ATA DA 78ã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Raul 
Messias, Jorge Hannas e João Marques (substituindo estes 
dois últimos aos Deputados Jaime Martins e Paulo Pettersen, 
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respectivamente. por indicação das Lideranças do PFL e do 
PMDB), membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental e na ausência do Presidente, Deputado Célio de 
Oliveira. assume os trabalhos o Deputado Jorge Hannas, que 
informa ter a reunião a finalidade de apreciar as matérias 
da pauta e lê o Oficio Circular nQ 815/93, do Dr. Paulo 
Paiva. Secretário do Planejamento e Coordenação Geral. Logo 
após, a Presidência redistribui os Projetos de Lei nos 
942/92 e 1.367/93 ao Deputado Raul Messias; 966/92 ao 
Deputado Baldonedo Napoleão e 1.108/92 ao Deputado João 
Marques. Encerrada a la parte dos trabalhos. passa-se à fase 
de discussão e votação de proposições da comissão. O Pres1-
dente passa a palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão, que 
apresenta seu relatório sobre a proposta de liberação dos 
recursos previstos no Orçamento de 1993 para o Município de 
Sobrália, o qual conclui não se tratar de proposta a ser 
incluída no Orçamento de 1993, e sim de solicitação de 
liberação dos recursos previstos no Orçamento vigente. Logo 
após, o mesmo parlamentar apresenta seu relatório sobre a 
privatização ·do Palace Hotel de Poços de Caldas, concluindo 
que essa proposta deve ser analisada pelo Executivo, na 
implementação de sua política de privatização. A Presidência 
esclarece aos presentes que essas propostas. recolhidas nas 
audiências públicas, serão discutidas por esta comissão 
juntamente com as outras comissões permanentes da Casa, com 
a participação do Secretário do Planejamento e Coordenação 
Geral. Na fase de discussão e votação de proposições 
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado 
Raul Messias emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
1.367/93. concluindo pela aprovação da matéria, no 1Q turno, 
na forma proposta. Colocado em discussão e votação. é o 
parecer aprovado. Relator também do Projeto de Lei nQ 
942/92, no 1Q turno, o Deputado Raul Messias solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pela 
Presidência. O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 966/92, concluindo por sua apro-
vação, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. O 
Deputado João Marques emite parecer sobre o Projeto de Lei 
nQ 1.108/92, concluindo pela aprovação da proposição, no 1Q 
turno, com as Emendas nQs 1 e 2. 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, 12 de agosto de 1993. 
Célio de 01 lveira, Presidente Baldonedo Napoleão -

José Renato - Raul Messias - Roberto Amaral. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 294/93 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
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Relatório 
A proposição em 

objetiva instituir 
Gerais. 

epígrafe. do Deputado José Leandro. 
a Semana da Cultura no Estado de Minas 

Publicado em 1Q/4/93, foi o projeto enviado preliminarmente 
à Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou 
óbice à sua normal tramitação. 

Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno. cabe-nos, 
agora, emitir parecer quanto ao mérito da referida 
proposição. 

Fundamentação 
A proteção às manifestações culturais é garantida 

constitucionalmente, conforme se depreende da leitura do 
art. 215 da Constituição Federal e do art. 207 da Carta 
Estadual. O art. 210 deste Diploma def1ne que "a lei disporá 
sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes 
para a cultura estadual". 

É, pois, da mais alta relevância o projeto em estudo, que 
objetiva determinar uma semana em que os temas culturais 
sejam amplamente debatidos em todo o Estado, por meio de 
cursos. palestras e debates. 

No entanto, optamos por apresentar à proposição a Emenda nQ 
1, abaixo transcrita, com o intuito de lhe garantir maior 
eficácia. 

Isso posto, 
1.294/93, no 
apresentada. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1Q turno, com a Emenda nQ 1, abaixo 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
''Art. -O Poder Executivo regulamentará a presente lei 

no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Presidente e Relator - Gilmar Machado 

Francisco Ramalho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.415/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Tarcisio 

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

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 entidade em tela tem como principal finalidade a 

beneficência e a difusão da cultura maçónica. Para a loja 
alcançar tais objetivos, consideramos oportuna a declaração 
de sua utilidade pública . 

Conclusão 
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.415/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.177/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei ng 1.177/92, do Deputado Jorge Hannas, que 

declara de utilidade pública a Sociedade de Educação 
Integral e de Assistência Social - SElAS -, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar a seguinte 
final, que está de acordo com o aprovado, a fim 
nessa forma·, seja encaminhado para sanção. 

redação 
de que,· 

PROJETO DE LEI No 1.177/92 
Declara de utilidade pública -a Sociedade 

Integral e de Assistência Social - SElAS -, 
Município de Belo Horizonte. 

de Educação 
com sede no 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

de Educação Integral e de Assistência Social - SElAS -, 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, 7 de julho de 1993. 
Dílzon Melo, Presidente- Mauri Torres, Relator -Wanderley 

Ávila . 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 18 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE AGOSTO DE 1993 

Presidência do Deputado Cóssimo Freitas 
SUMÁRIO' COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
-Às 20h1Smin, comparecem os Deputados: 

312 

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ambrósio Pinto - Cóssimo Freitas - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro 
Maria Olívia -Mílton Salles- Péricles Ferreira- Roberto 
Luiz Soares- Tarcísio Henriques- Wilson Pires. 

Falta de "Quorum'' 
D Sr. Presidente (Deputado C6sslmo Freitas) -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 especial de 
amanhã, dia 17, às 9h30min, destinada à entrega do Relatório 
Final das propostas das audiências públicas regionais ao Sr. 
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral. Dr. Paulo 
Pa1va, e para a ordinária do mesmo dia, 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.). 

ATA DA ª11 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCAL!ZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze 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, Roberto Amaral. 
Raul Messias, Péricles Ferreira, Anderson Adauto 
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Agostinho Patrus 
(substituindo o Deputado Jaime Martins. por indicação da 
Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, bem como os seguintes Deputados, 
representando as comissões mencionadas a seguir. nos termos 
do art. 216, 1 1Q, do Regimento Interno: Mílton Saltes 
(substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da 
Liderança do PFL), da Comissão de Administração Pública; 
Jorge Eduardo e Péricles Ferreira (substituindo este ao 
Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do 
PSDB), da Comissão de Agropecuária .e Política Rural: Maria 
Olívia (substituindo o Deputado Edward Abreu. por indicação 
da Liderança do PTB). da Comissão de Ciência e Tecnologia; 
Agostinho Patrus e Anderson Adauto (substituindo este ao 
Deputado Geraldo da Costa Pereira, por indicação da 
Liderança do PMDB). da Comissão de Defesa Social; Ronaldo 
Vasconcellos, da Comissão de Meio Ambiente: Jorge Eduardo e 

~L--------------------------------------------------------" 
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Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado José 
Leandro. por indicação da Liderança do PL), da Comissão de 
Saúde e Ação Social; Marcos Helênio e Wilson Pires 
(substituindo este ao Deputado Márcio Miranda, por indicação 
da Liderança do PRN), da Comissão de Defesa do Consumidor, e 
Adelmo Carneiro Leão, da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Raul Messias que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência esclarece ter esta 
reunião a finalidade de apreciar. em turno un1co. os 
pareceres sobre o 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 para o exercício de 1994, e sobre as 
emendas a ele apresentadas. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se ã 2a fase da Ordem do Dia. O Presidente 
passa a palavra ao Relator, Deputado Roberto Amaral, 
designado nos termos do art. 135, § 1Q, do Regimento 
Interno, o qual emite seu parecer, em que conclui pela 
aprovação do projeto e das Emendas nQs 1, 2, 3, 7, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 47, 52, 53, 54, 55 e 56: 
das Emendas nQs 34, 44, 48 e 49, na forma de subemendas que 
receberam o nQ 1; e pela rejeição das Emendas nos 4, 5, 6, 
de 8 a 22, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 50 e 51. Foram 
retiradas pelo autor as Emendas nQs 23 e 31. Logo após, a 
Presidência coloca o parecer em discussão. Os Deputados 
Wilson Pires e Jorge Eduardo, respectivamente. apresentam as 
Propostas de Emenda nQs 1 e 2. A seguir, o Presidente 
suspende a reunião para que os membros possam, após estudar 
o parecer, formular e apresentar seus pedidos de destaque. 
Reabertos os trabalhos, são apresentados pedidos de destaque 
das Emendas nos 8, 14, 19, 22, 33, 34, 44 e 49. as três 
últimas na forma das referidas subemendas. Os pedidos são 
deferidos pela Presidência. Encerrada a discussão, passa-se 
à fase de votação. Procedendo-se à votação, são aprovados os 
pareceres do Relator sobre o projeto e sobre as emendas. 
salvo as propostas de emenda e as destaques. Em seguida, são 
colocadas em votação. cada uma por sua vez. as Propostas de 
Emenda nQs 1 e 2. que são aprovadas. Logo a seguir, são 
colocados em votação os destaques. cada um por sua vez. São 
aprovados os pareceres do Relator sobre as Emendas nQs 8, 33 
e 22 e sobre as Emendas nQs 34, 44 e 49, na forma de 
subemendas que receberam o nQ 1; e é rejeitado o parecer do 
Relator sobre a Emenda nQ 19. Concordando o Relator, 
Deputado Roberto Amaral. em proceder a alterações em seus 
pareceres nos termos do aprovado. a Presidência concede-lhe 
prazo de 2 horas para a nova redação do parecer e suspende a 
reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente. Deputado 
Célio de Oliveira. passa a palavra ao Deputado Roberto 
Amaral. que emite seu parecer em nova redação. concluindo 
pela aprovação do projeto, das Emendas nQs 1, 2, 3, 7, 19, 
de 24 a 30, 37, 39, 42, 47 e de 52 a 57: e das Emendas nQs 
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33, 34, 41, 44, 48 e 49, na forma de subemendas que 
receberam o nQ 1; e pela rejeição das Emendas nQs 4, 5, 6, 
de 8 a 18, 20, 21, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 50 e 51. 
Em seguida, a Presidência solicita aos Deputados que 
subscrevam o parecer. Cumprida a finalidade da reunião e 
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Péricles Ferreira- Adelmo 

Carneiro Leão - José Renato - Bonifácio Mourão. 
ATA DA 9i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do d1a quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão. Márcio 
Miranda e José Braga, membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parla-
mentares presentes. O Presidente esclarece que a presente 
reunião tem por finalidade a discussão e a votação de 
proposições da comissão e o exame de propostas recebidas nas 
audiências públicas regionais. O Presidente, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. registra a presença da Sra. Kátia Rachael 
Rodrigues, Assessora da Secretaria Mun1cipal de 
Desenvolvimento Social e Gerente do Programa Emergencial de 
Meninos e Meninas de Rua de Belo Horizonte. A seguir, lê 
correspondência enviada pela Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, em que são 
convidados os membros da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais desta Casa para participarem do 1Q Encontro 
Nacional das Comissões de Direitos Humanos, a ser realizado 
no mês de dezembro deste ano. Fica decidido que esta 
comissão participará do referido encontro e que os nomes dos 
parlamentares serão indicados em época oportuna. Lê, também, 
correspondência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em que o 
Deputado Edmilson Rodrigues envia cópia do Projeto de 
Decreto Legislativo nQ 16/93. de 14/6/93, o qual revoga a 
concessão de título de honra ao mérito ao c1dadão Roberto 
Felipe de Araújo Porto e solicita seja divulgado o fato nos 
organismos de defesa dos direitos humanos e em outras 
instituições democráticas. Os parlamentares deliberam 
estudar a correspondência para, posteriormente, tomarem uma 
decisão a respeito. Ato contínuo, o Presidente determina a 
distribuição de cópias da proposta recebida nas audiências 
públicas regionais, cujo tema é pertinente a esta comissão. 
O Presidente designa o Deputado José Braga para apresentar, 
posteriormente, o relatório da proposta; informa. ainda, aos 
presentes que essa proposta será discutida por esta comissão 
juntamente com as outras comissões permanentes, com a 

~~------------------------------------------------------------~ 
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participação do Dr. Paulo Paiva, Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral. Logo após. o Presidente 
apresenta requerimento, em que solicita o comparecimento a 
reunião desta comissão dos Secretários de Estado da Justiça, 
da Segurança Pública. do Trabalho e Ação Social, de 
Esportes. Lazer e Turismo e dos representantes das seguintes 
entidades: Fórum Mineiro em Defesa da Vida, Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente. Conselho Estadual da 
Criança e do Adolescente. Frente de Defesa da Criança e do 
Adolescente, para que se promova um amplo debate sobre os 
temas que envolvem os direitos humanos, a fim de se colherem 
sugestões e de se traçarem planos de ação que possam 
subsidiar a elaboração da Proposta Orçamentária de 1994. Na 
fase de votação da matéria, o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda; este submete 
a votação o requerimento, que é aprovado por unanimidade. 
Reassumindo a direção dos trabalhos, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão apresenta requerimento do Deputado Geraldo 
Rezende, em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Governador do Estado e às Prefeituras Municipais de Belo 
Horizonte, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Uberaba, 
Governador Valadares e Montes Claros. solicitando 
informações e dados estatísticos acerca do número de 
crianças abandonadas existente nesses munlClPlOS, com o 
objetivo de subsidiar os trabalhos desta comissão. Colocado 
em votação, o requerimento é aprovado. A seguir, o 
Presidente comunica aos demais Deputados que a visita ao 
Centro Especializado de Orientação ao Menor -CEOM- será na 
próxima quarta-feira, dia 11. às 16h30min, com a 
participação do Fórum Mineiro em Defesa da Vida. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - José 

Braga. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.241/93 

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

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
- AITMAP -, com sede no Município de Uberlândia. 

Publicado em 4/3/93, foi o projeto encaminhado, 
preliminarmente. à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou impedimento de ordem constitucional ou 
jurídica à sua aprovação e apresentou-lhe a Emenda no 1. 

De acordo com o art. 195, c/c o art. 104, I. do Regimento 
Interno, vem, agora, a matéria a esta comissão para o 1Q 
turno de deliberação conclusiva. ,L_ ______________________________________________________ _j 
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Fundamentação 
A Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba- AITMAP- tem por finalidade propugnar pela 
proteção aos interesses relacionados com a atividade 
jornalística. Propõe-se a atingir esse objetivo mediante a 
organização dos profissionais que militam na imprensa 
daquelas regiões mineiras. sob a égide de uma sociedade 
civil que lhes determina o procedimento ético. com vistas ao 
aprimoramento da prestação de seus serviços. 

Considerando a relevância da imprensa na vida social como 
elemento catalisador dos anseios populares, entendemos ser a 
entidade merecedora da pretendida declaração de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do 

Projeto de Lei no 1.241/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.390/93 

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

A proposição em tela. do Deputado Cóssimo Freitas, objetiva 
declarar de utilidade pública a Sociedade Organizada a 
Serviço da Vila Diamantina, com sede no Municipio de Jacu i. 

Publicado em 13/5/93, foi o projeto encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça, para o exame preliminar dos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, 
não se encontrando óbice â sua tramitação. 

Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem o 
projeto a esta comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
Evidencia-se claramente o caráter social da entidade em 

questão, que procura prestar serviços que contribuam para o 
bem-estar dos moradores da Vila Diamantina, notadamente as 
famílias carentes e as crianças. 

Consideramos. portanto, oportuna e merecida a pretendida 
declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.390/93, no 1Q turno, em sua forma 
original . 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993 . 
Francisco Ramalho, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.418/93 

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

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei 
em referência tem por finalidade declarar de utilidade 
pública a Igreja Evangélica Pentecostal Getsêmani, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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A propos1çao foi encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vem, agora, 
a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Igreja Evangélica Pentecostal Getsêmani é uma entidade de 

caráter filantrópico e religioso, destinada à pregação do 
Evangelho e à prática da caridade cristã. 
Pelos relevantes serviços que vem prestando à comunidade, 

torna-se a associação altamente merecedora da declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas. nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.418/93, no lQ turno. em sua 
forma orig1nal. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.421/93 

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
lei em análise tem por finalidade declarar de utilidade 
pública a Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vem. agora. 
a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Trata-se de entidade civil. sem fins lucrativos, de caráter 

cultural e religioso. que tem por finalidade promover a 
exaltação de Nossa Senhora do Rosário, difundindo o folclore 
nacional e a fé entre os associados. 

Pelos nobres propósitos que a inspiram e por tudo que tem 
realizado, torna-se a associação verdadeiramente merecedora 
da declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas. nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.421/93, no 1Q turno. em sua 
forma original. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.430/93 

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Mauri Torres, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Corporação 
Musical Santa Cecília de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede 
naquele município. 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Publicada em 27/5/93, a proposição foi encaminhada, para 
exame preliminar. à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não identificou impedimento à sua tramitação. aprovando-a e 
apresentando-lhe a Emenda nQ 1. 

Vem a matéria a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em obediência ao que prescreve o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade tem por finalidade promover o ensino da música 

aos aprendizes que integram seus quadros e a formação 
musical da juventude. 

Na comunidade, sua presença se evidencia pelos relevantes 
serviços que lhe presta, o que a torna merecedora da 
declaração de utilidade pública. 

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

nQ 1.430/93. no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.431/93 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
A proposição em tela, do Deputado Antônio Pinheiro. tem por 

escopo declarar de utilidade pública a Comunidade 
Missionária de Villaregia, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Encaminhado para exame 
Constituição e Justiça, que 
tramitação, vem o projeto 
parecer para o 1Q turno de 
regimental. 

preliminar à Comissão de 
não encontrou óbice à sua normal 
a esta comissão a fim de receber 
deliberação conclusiva, na forma 

Fundamentação 
Entidade civil sem fins lucrativos, de natureza 

filantrópica, educativa e assistencial, a Comunidade 
Missionária de Villaregia tem por finalidade a promoção 
humana pela educação, pela cultura e pela evangelização. 

Pela ação eminentemente social que vem desenvolvendo, 
torna-se a instituição merecedora da declaração de utilidade 
pública. 

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

nQ 1.431/93, no lQ turno, em sua forma original . 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993 . 
Francisco Ramalho, Relator . 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.433/93 

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

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em 
epigrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o 
Belvedere Juniors Esporte Clube, com sede no Município de 
Oivinópolis . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Publicada em 27/5/93, foi a propos1çao encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice à sua tramitação. 
Atendendo a dispositivos regimentais, vem. agora, o projeto 

a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 
Fundamentação 

Trata-se de uma agremiação esportiva amadora que se dedica 
à prática e à difusão do civismo e da cultura física, em 
especial do futebol, além de promover para seus associados 
eventos de caráter social e cultural. 
Pelas suas 1numeras contribuições ao desenvolvimento 

físico, cultural e social da juventude divinopolitana, 
acreditamos ser justa a declaração da utilidade pública da 
referida entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.433/93, no lQ turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.436/93 

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

A proposição em apreço, do Deputado Wanderley Ávila, tem 
por escopo declarar de utilidade pública a Augusta e 
Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Apreciado, preliminarmente, na Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação. 
vem o projeto a esta comissão, para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A Augusta e Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, 

fundada em 1943, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
destinada à beneficência e à difusão da cultura maçônica. 

Presente na comunidade há 50 anos, durante os quais lhe tem 
prestado relevantes serviços, a entidade faz jus à 
declaração de utilidade pública. 

Para aprimoramento técnico do projeto, apresentamos-lhe, ao 
final deste parecer, a Emenda nQ 1 . 

Em face do 
nQ 1. 436/93, 
transcrita . 

Conclusão 
exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, abaixo 

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

Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no 
Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1993 . 
Gilmar Machado, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 284/91 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
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Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Hely Tarquínio. 

pretende declarar de utilidade pública o Grupo Espírita 
Legionários de Maria, com sede no Município de Patos de 
Minas. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta comissão 
emitir parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art. 
196, ~ 1Q, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é 
parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade objetiva promover o estudo, a difusão e a 

prática do espiritismo evangélico e desempenhar, no campo 
assistencial, atividades de reconhecido interesse da 
comunidade, o que a torna merecedora da declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 284/91, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

Redação de Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 284/91 

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Legionários 
de Maria, com sede no Município de Patos de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo 

Espírita Legionários de Maria, com sede no Município de 
Patos de Minas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.081/92 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado José Maria Pinto, o Projeto de Lei 

nQ 1.081/92 visa a dar a denominação de Escola Estadual 
Professor Geraldo Alves Dias à Escola Estadual de Paulistas, 
com sede no Municip1o de Esmeraldas. 

Aprovado no 1Q turno, sem emendas, vem o projeto, nos 
termos regimentais, a esta comissão a fim de receber parecer 
para o 2Q turno de del1beração conclusiva. 

Fundamentação 
Ratificamos a opinião exarada quando da apreciação da 

matéria no 1Q turno, uma vez que o nome do Prof. Geraldo 
Alves Dias, proposto para identificar a unidade estadual de 
ensino atualmente denominada Escola Estadual de Paulistas, é 
merecedor da iniciativa do projeto de lei em exame . 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela 

Lei nQ 1.081/92, no 2Q turno, em sua 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 

aprovação do Projeto de 
forma original. 
1993. 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NO 1. 227/93 
Comissão de Educação, cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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A proposição 
por escopo 
Elétrica de 
Horizonte. 

em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima, tem 
declarar de utilidade pUblica a Companhia 

Artes Cênicas, com sede no Município de Belo 

Aprovada no 1Q turno, 
Constituição e Justiça, 
2Q turno de deliberação 

Segue anexa a redação 
deste parecer. 

com a Emenda no da Comissão de 
a matéria vem a esta 
conclusiva. 

comissão para o 

do vencido, que é parte integrante 

Fundamentação 
Ratificamos a op1n1ao favorável à aprovação do projeto, 

exarada por esta comissão quando a matéria foi discutida no 
1Q turno, visto que a entidade que se pretende beneficiar 
tem pautado sua atuação por relevantes serviços de cunho 
sociocultural. 

É, portanto, oportuno e meritório que lhe seja concedida a 
declaração de utilidade pUblica. 

Conclusão 
Ã vista do exposto, 

Lei nQ 1.227/93, no 
opinamos pela aprovação do Projeto de 

2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das 
Ambrósio 

Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Pinto, Relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.227/93 

Declara de utilidade pública a Companhia Elétrica de Artes 
Cênicas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pUblica a Companhia 

Elétrica de Artes Cênicas, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 

entra em vigor na data 

disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 257/93 

de sua 

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

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em 
epígrafe propõe seja declarado de utilidade pUblica o Centro 
de Educação e Promoção Social CEPS com sede no 
Município de Muriaé. 

Aprovada a proposição no lQ turno, em sua forma original, 
cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O Centro de Educação e Promoção Social - CEPS - é uma 

entidade filantrópica. beneficente e cultural, criada pelo 
Centro Espírita Anjo Gabriel, de Muriaé, com o objetivo de 

~~------------------------------------------------------------__J 
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promover ações educacionais, culturais, profiss1onalizantes. 
de saúde e de cunho social, oferecendo amparo, proteção e 
assistência a crianças, adolescentes, gestantes e idosos que 
a ele recorram. 

Por sua ação de evidente alcance social, o CEPS faz jus à 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 1.257/93. em sua forma original. 
SaI a das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Elisa Alves. Relatora. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 375/93 

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

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Esporte 
Clube Dínamo, com sede no Município de São Francisco. 

Aprovada no 1Q turno, sem emendas, retorna a proposição a 
esta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Trata-se de uma agremiação esportiva dedicada á prática e 

ao incentivo de competições amadoras, em especial o futebol. 
e à realização de atividades de caráter social. cultural e 
de 1 azer. 

Os eventos promovidos pelo Esporte Clube Dínamo constituem 
importante contribuição à difusão da cultura fisica e do 
civismo junto às comunidades da região de São Francisco e 
justificam, assim, a pretendida declaração de sua utilidade 
pública, objeto desta proposição. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 1.375/93, no 2Q turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Francisco Ramalho, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1 .380/93 

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

A proposição em análise. da Deputada Maria José Haueisen. 
tem por escopo declarar de utilidade Pública a Creche Raio 
de Luz, com sede no Município de Teófilo Otóni. 

Aprovado no lQ turno, sem emendas, retorna o projeto a esta 
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A Creche Raio de Luz é uma entidade filantrópica. sem fins 

lucrativos. que tem por objetivo dar total assistência às 
crianças carentes, garant ndo-lhes segurança e bem-estar . 

A declaração de util dade pública virá. por certo, 
facilitar a luta da ent dade pela concretização de seus 
ideais. 

Conclusão 

~L--------------------------------------------------------" 
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Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.380/93, na sua forma orginal. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, Quinta-feira. 19 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lel do nQ 1.574 ao 
1.578/93 Requerimentos do nQ 4.602 ao 4.608/93 
Requerimento do Deputado José Laviola e outros - Interrupção 
dos trabalhos ordinários Reabertura dos trabalhos 
ordinários - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): li Fase: Decisão da 
Presidência - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
- Âs 14h14min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto- Anderson Adauto -Antônio Genaro- Antônio Júlio-
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão-
Bernardo Rublnger- Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira-
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 Ibrahim 
Jacob - Ivo José- João Batista- João Marques- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José 
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Mílton Salles - Péricles Ferreira- Raul Messias- Roberto 
Amaral - Roberto Luiz Soares- Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Simão Ped~o Toledo- Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

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

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretár1o, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

O Sr. Prestdente- 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 ,L_ ______________________________________________________ _J 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições : 

PROJETO DE LEI NQ 1.574/93 
Dispõe sobre a autorização de funcionamento. a fiscalização 

e o controle dos estabelecimentos privados de ensino no 
Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O ensino é permitido à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
li -autorização e avaliação pelo poder público. 
Art. 2Q -O poder público, por intermédio do sistema 

estadual de ensino, autorizará o funcionamento de 
instituições privadas de ensino, desde que sejam obedecidas 
as diretrizes gerais da União e as normas específicas e 
atendidos os seguintes requisitos: 

I - propostas pedagógica e de organização institucional 
capazes de assegurar padrão básico de qualidade; 

II - observância do piso salarial, implantação de plano de 
carreira docente e técnico-funcional e garantia de 
reciclagem e aperfeiçoamento dos docentes; 
III -garantia de participação dos docentes na elaboração e 

na definição das orientações pedagógicas da instituição; 
IV- capacitaÇão econômica da instituição que viabilize seu 

funcionamento; 
V - prevlsão de mecanlsmos que garantam a participação da 

comunidade escolar nas decisões do estabelecimento; 
VI - observância do principio de liberdade de crença e 

expressão. vedada a discriminação de qualquer natureza; 
VII - respeito à liberdade de organização sindical e 

estudantil; 
VIII - manutenção de, no m1n1mo. 2/3 (dois terços) de 

educadores de comprovada experiência profissional entre seus 
membros; 
IX- transparência na elaboração das planilhas de custo do 

estabelecimento e garantia de acesso da comunidade escolar a 
essas planilhas. 

Art. 3Q -Os requisitos estabelecidos no artigo anterior 
serão observados pelo sistema estadual de ensino como 
critérios para autorização de funcionamento, superv1sao, 
aval i ação de qualidade e controle das instituições privadas 
de ensino, conforme disposto nos incisos I e II. § 4Q, do 
art. 198 da Constituição Estadual. 

Parágrafo único - No caso de descumprimento das disposições 
desta lei, os estabelecimentos privados de ensino estarão 
sujeitos à aplicação das seguintes penalidades. observado o 
grau da infração: 

I - multa mínima de 2.000 (duas mil) 
(trezentas mil) Unidades Padrão Fiscal 
Gerais - UPFMGs ou qualquer outro 
substituí-lo; 

e máxima de 300.000 
do Estado de Minas 
titulo que venha 

II suspensão da autorização para funcionamento do 
estabelecimento; 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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III - cassação da concessão de licença para funcionamento 
do estabelecimento. 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado 
Justificação: Em virtude de o número de estabelecimentos de 

ensino da rede pública não ser suficiente para assegurar à 
população o direito garantido constitucionalmente de acesso 
à educação gratuita, tem-se percebido um número crescente de 
estabelecimentos privados de ensino e, ao lado disso, uma 
angústia que se agrava dia a dia devido ao aumento constante 
das mensalidades. que tem como único parâmetro o percentual 
de lucro a que o proprietário visa. 

Esta proposição não tem a pretensão de solucionar o 
problema. mas, sem dúvida, ele será minimizado, visto que 
propomos o acesso da comunidade à planilha de custo do 
estabelecimento, o que permitirá uma ampla discussão dos 
índices de reajuste. 
Garantimos, ainda. um mlnimo de democracia para que o 

estabelecimento não vise apenas ao lucro, mas também 
assegure um nível de qualidade de ensino, já que ficará 
sujeito à supervisão do Estado, bem como a sua avaliação de 
qualidade, o que vem ao encontro do disposto no art. 198 da 
Constituição Estadual, em seu# 4Q e incisos. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres colegas 
parlamentares à aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.575/93 
Dispõe sobre a livre organização de entidades estudantis e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É assegurada nos estabelecimentos de ensino do 

1Q. do 2Q e do 3Q graus, públicos ou privados. a organização 
de grêmios estudantis e diretórios acadêmicos para 
representar os interesses e expressar os pleitos dos 
estudantes perante a instituição de ensino. 
Art. 2Q -É de competência exclusiva dos estudantes a 

definição das formas. dos critérios, dos estatutos e das 
demais questões referentes a sua organização, sendo vedado a 
instituição de ensino qualquer tipo de interferência. 
Art. 3Q Os estabelecimentos de ensino assegurarão 

dependência para o funcionamento dos órgãos estudantis, 
assim como espaço e equipamentos para divulgação das suas 
atividades em local de grande circulação de alunos . 

Parágrafo único -São asseguradas a livre circulação e a 
livre expressão dos representantes das entidades estudantis 
em qualquer local da instituição de ensino. resguardada à 
direção desta a prévia ciência de eventos a serem realizados 
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no estabelecimento com um tempo m1n1mo de 24 (vinte e 
quatro) horas, tanto em nível regional como nacional. 
Art. 4Q É garantida a rematrícula dos membros das 

entidades estudantis nas mesmas instituições de ensino em 
que se encontram matriculados, salvo o livre-arbítrio desses 
membros, ou de seu representante legal, para requisitar 
transferência para outro estabelecimento de ensino. 
Art. 5Q -A observância da liberdade de organização das 

entidades estudantis será considerada pelo sistema estadual 
de ensino como critério para funcionamento, avaliação e 
controle dos estabelecimentos. 
Art. 6Q- O descumprimento desta lei implicará as seguintes 

penalidades: 
I - advertência à direção da instituição; 
II - suspensão do funcionário responsável pela infração e 

da concessão da licença para funcionamento da instituição de 
ensino pelo prazo minimo de 7 (sete) dias e máximo de 60 
(sessenta) dias; 
III - proibição aos ôrgãos oficiais do Estado de concederem 

empréstimos financeiros ou beneficios tributários aos 
estabel"ecimentos infratores pelo prazo de 1 (um) ano; 
IV- multa de 2.000 (duas mil) a 300.000 (trezentas mil) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG -, 
ou outro título que venha a substituí-las, cujo valor 
correspondente será recolhido à Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais. 

§ 1Q- A reincidência implicará a aplicação das penalidades 
em dobro. 

f 2Q- A aplicação de qualquer das sanções não prejudica as 
demais penalidades. 

Art. 7Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que 
couber, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de 
publicação. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 1993. 
Gi 1 mar Machado 
Justificação: Insistentemente, as organizações estudantis 

são obstaculizadas em seu funcionamento pelos 
estabelecimentos de ensino públicos e privados, uma vez que 
as autoridades educacionais, filiadas a uma concepção 
pedagógica e política reacionária, são incapazes de discutir 
os vários ângulos sob os quais merece ser visto o ensino em 
geral. Essas autoridades. assim, lançam mão de 
arbitrariedades com vistas a impedir ou desarticular o 
funcionamento das entidades estudantis, promovendo até 
perseguições às lideranças discentes. 

No estabelecimento privado é encontrada, de forma mais 
acirrada, essa animosidade, devido aos constantes reajustes 
das mensalidades impostas pelos seus proprietários, o que se 
contrapõe não só aos interesses dos alunos, mas também aos 
dos seus pais. 
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Na verdade, além de traduzirem a nossa incipiente sociedade 
civil e as dificuldades de fazermos o conceito de cidadania 
concretizar-se como realidade vivida de modo amplo em nosso 
Pais, esses fatos derivam das insuficiências da lei federal. 
Assim, exigem-se adaptações e complementações em cada Estado 
à Lei Maior, como já foi feito pelo Estado do Rio de Janeiro 
e, mais recentemente. por São Paulo. 

Dessa forma, visando assegurar a livre organização das 
entidades estudantis, direito garantido constitucionalmente, 
estamos propondo o presente projeto de lei, que deve ser 
entendido como parte intrínseca de um projeto educativo e 
que merece, pois, o apoio dos nobres parlamentares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Educação e de Fiscal1zação financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.576/93 
Dispõe sobre a criação e publicação do cadastro de 

fornecedores de produtos e serviços a que se refere o art. 
44 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - Ficam os órgãos públicos de defesa do consumidor 

do Estado de Minas Gerais obrigados a divulgar, pública e 
mensalmente. a relação atualizada de reclamações contendo 
nome dos fornecedores de produtos e serviços a que se refere 
o art. 44 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parágrafo único -O não-atendimento ao disposto no "caput" 
deste artigo importará penalidade administrativa ao servidor 
público responsável pelo órgão. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 17 de agosto de 1993. 
João Batista 
Justificação: A proposta consubstanciada no projeto de lei 

em tela procura tornar cada vez mais transparentes as 
práticas comerciais, em plena consonância com os mandamentos 
contidos no Código de Defesa do Consumidor. 

Os abusos cometidos por fornecedores inescrupulosos quase 
sempre são detectados pelos programas estaduais de defesa do 
consumidor e devem ser levados ao conhecimento público. 
Somente dessa forma chegaremos, num futuro próximo, a uma 
posição de harmonia entre as diversas partes envolvidas nas 
relações de consumo. 
A aprovação do projeto em tela fará com que o Estado 

detenha o instrumento necessário para a consecução dos seus 
objetivos, no que tange à defesa do consumidor. equiparando-
se. dessa forma, a inúmeras outras unidades da Federação que 
já divulgam. com sucesso, a relação dos fornecedores que não 
atendem aos preceitos contidos na legislação específica. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Defesa do Consumi dor para parecer. nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.577/93 
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Declara de utilidade pública a Associação União Prado 
Lopes, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

União Prado Lopes, 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 Reuniões, 17 de agosto de 1993. 
José Mi lltão 
Justificação: A Associação União Prado Lopes é uma 

sociedade de direito privado sem fins lucrativos. com sede e 
foro no Município de Belo Horizonte. A Associação tem por 
finalidade reivindicar melhoramentos para o bairro, 
incentivando e promovendo a união e o espírito comunitário 
dos seus moradores. promovendo atividades culturais, 
educacionais e de lazer e defendendo os interesses da 
comunidade junto aos órgãos públicos. 

O estatuto da entidade está registrado no Cartório Jero 
Oliva- Registro Civil das Pessoas Jurídicas. sob averbação 
nQ 6 no registro nQ 58.681, do livro A. 
Conforme atesta o Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Belo 

Horizonte, a Associação União Prado Lopes está em pleno e 
regular funcionamento, cumprindo suas final idades 
estatutárias, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, 
que não auferem remuneração no exercício dos cargos que 
ocupam. 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.578/93 
Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Maçônica Juscelino Kubitschek de Oliveira, com sede no 
Município de Contagem. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 1993. 
Álvaro AntOnio 
Justificação: A Fundação Maçônica Juscelino Kubitschek de 

Oliveira é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade o amparo à cultura, à educação e à 
saúde . 

Entre as atividades que a entidade desempenha está a 
criação e a manutenção de creches em favelas. escolas 
profissionalizantes, ambulatórios médicos, do Coral Peixe-
Vivo e a realização de inúmeras outras atividades, sempre 
voltadas para a família carente e para a preservação dos 
traços culturais de Minas Gerais. 

É L-------------------------------------------------------~ 
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-Publicado. vai o 
exame preliminar. e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação. para deliberação. nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

REQUERIMENTOS 
NQ 4. 602/93, da Comissão de Di re·i tos e Garanti as 

Fundamentais, solicitando seja encaminhado ao Governador do 
Estado, ao Secretário da Segurança Pública e ao Procurador-
Geral da Justiça pedido de providências com vistas à 
apuração das denúncias de prática de violência por parte de 
membros da Polícia Civil de Montes Claros, apresentadas pelo 
jornalista Fábio Henrique Carvalho Oliva em carta enviada 
àquela comissão. (- À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 4.603/93, do Deputado Geraldo da Costa 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do 
vistas à instalação de uma agência daquele 
Município de Berilo. 

Pereira, 
BEMGE com 
Banco no 

NQ 4.604/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e 
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da 
estrada que liga os Mun1cipios de Berilo e Virgem da Lapa. 
(-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.605/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com 
o Skal Club de Belo Horizonte pelo transcurso do 30Q 
aniversário de sua fundaçao. 

NQ 4.606/93, do Deputado Milton Salles, 
consignado na ata dos trabalhos de 
congratulações com o jornal "Estado 
lançamento do suplemento "Gurilândia". 

sol i citando 
hoje voto 

de Minas 

seja 
de 

pelo 

NQ 4.607/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da 
UFMG, pela comemoração do seu 85Q aniversário. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 4.608/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
liberação de informações sobre o número de acidentes 
ocorridos nas rodovias do Estado, no ano em curso, com 
especificações que enumera. (- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado José Laviola e outros. solicitando seja 
convocada reunião especial para o dia 18/8/93, às 20 horas. 
a fim de que sejam comemorados os 40 anos de existência da 
TELEMIG . 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos, a 

Presidência interrompe, neste momento. os trabalhos 
ordinários para, nos termos do 9 1Q do art. 23 do Regimento 
Interno, receber o cientista político Prof. Roberto 
Mangabeira Unger. que falará sobre o tema ''A Construção da 
Democracia no Brasil". 

- A ata da parte da 418g Reunião Ordinária destinada a 
receber o Prof. Roberto Mangabeira Unger será publicada em 
outra edição . ,L_ ______________________________________________________ _J 
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
à Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários. 

21 PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª parte, a 
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da 
Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Decisão da Presidência 
O ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira formulou questão 

de ordem, na reunião ordinária do dia 11 do corrente. 
buscando informações sobre a comissão de rev1sao da 
Constituição e sobre os critérios que nortearam a composição 
do elenco de expositores convidados para a Fase I do Ciclo 
Nacional de Debates sobre a revisão constitucional, 
realizado nesta Casa em 12/8/93. 

Alega o referido Deputado que, no 1n1c1o deste ano, foi 
solicitado aos partidos com representação nesta Assembléia 
que indicassem representantes para compor as comissões de 
revisão do Regimento Interno e de revisão constitucional, 
não tendo esta última sido ainda constituída, não obstante a 
indicação feita pelo Partido dos Trabalhadores. 
Sustenta. mais, que o Ciclo Nacional de Debates sobre a 

revisão não passou pela comissão. pela razão mesma de esta 
não ter sido ainda constituída, e, também, que considera 
grave constatar que o perfil dos expositores convidados para 
a Fase I do Ciclo Nacional de Debates revela-se tendencioso. 
na medida em que não há entre eles quem se manifeste 
contrariamente à realização, neste momento, da revisão da 
constituição, como ocorre em vários segmentos da sociedade 
civil. 

De fato, foram criadas. no final do ano de 1992, pelas 
Deliberações da Mesa ngs 806 e 808/92, respectivamente, a 
comissão para acompanhar a revisão da Constituição da 
República e receber sugestões para a revisão da Constituição 
do Estado e a comissão suprapartidária para examinar 
sugestões e propor alterações do Regimento Interno. 

O fato de não ter sido constituída a comissão de revisão da 
Constituição, sobre a qual incide especificamente a questão 
de ordem formulada pelo nobre Deputado. decorreu da evolução 
dos fatos políticos sobre a revisão da Constituição da 
República. 

Como é sabido, após o resultado do plebiscito sobre regime 
e sistema de governo, surgiu no cenário nacional, de modo 
muito nítido, o questionamento sobre a necessidade e mesmo a 
possibilidade de realização da revisão prevista no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitbrias . 

Diante disso. inibiram-se, de modo natural, as providências 
e ações pertinentes à revisão, que, todavia, veio novamente 
a ocupar as preocupações da sociedade e o cenário político 
neste segundo semestre. principalmente diante do movimento, 
agora de cunho mais concreto, verificado nas duas Casas do 
Congresso quanto à revisão . 

É L---------------------------------------------------------------~ 
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No que respeita ao evento realizado -diga-se, com muito 
sucesso - nesta Casa. deve informar esta Presidência que o 
Ciclo Nacional de Debates sobre a revisão constitucional 
constitui mais uma iniciativa para se debaterem junto com a 
população temas relevantes que mobilizam a sociedade. 

Não há razão para se entender que a realização dos debates 
com convidados e com o público interessado possa se mostrar 
incompatível com os trabalhos da comissão, até porque, como 
em outros eventos congêneres realizados nesta Assembléia, os 
seus resultados devem constituir preciosos elementos para 
instruir os trabalhos desta Casa. 

Importa dizer que a escolha dos nomes obedeceu ao critério 
comum que norteia a realização de eventos daquele tipo: 
buscaram-se nomes expressivos, seja pela qualidade técnica, 
seja pela expressão pública e política que encerram. Deve-se 
esclarecer que a composição final decorreu também do 
cancelamento do comparecimento por parte de alguns 
convidados, como, por exemplo, ocorreu com D. Luc1ano Mendes 
e com o Deputado Roberto Freire. 

Convém, finalmente, ressaltar que a apontada 
tendenciosidade não se verificou na prática. Com efeito. 
pelo menos dois dos expositores questionaram ou mesmo se 
manifestaram contrariamente à oportunidade da realização da 
revisão, como no caso do ex-Ministro Oscar Corrêa e, 
notadamente, no do jornalista Mauro Santayanna, o que, 
aliás, foi reconhecido de público, diante dos próprios 
expositores, pelo ilustre autor da questão de ordem ora 
respondida. 
Sala das Reuniões. 17 de agosto de 1993. 
José Ferraz, Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado José Mtlttão- Sr. Presidente, pediria a V. Exa. 

que encerrasse a reunião, de plano, por falta de "quorum", 
porque não há Deputado algum no Plenário. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido do ilustre 
Deputado José Militão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Esta Presidência, verificando. de 

plano. a inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 18, ás 9h30min, nos termos do 
edital de convocação: para a especial da mesma data, às 20 
horas, destinada a se homenagear a Telecomunicações de Minas 
Gerais S.A. - TELEMIG - pela passagem do seu 40Q aniversário 
de fundação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião . 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas do dia dez de agosto 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, 
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o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos 
os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a 
apresentar o relatório sobre as propostas encaminhadas à 
Comissão de Meio Ambiente durante as audiências pUblicas 
regionais de 1993. Em seguida, solicita ao Deputado Ivo José 
que proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lid~ 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 
1g parte dos trabalhos, o Presidente passa à 2ª parte da 
reunião. Na fase de discussão e votação de proposições da 
comissão, o Deputado Miguel Barbosa apresenta requerimento 
em que solicita seja convidado o Dr. Gilberto Veronese, 
Gerente para Assuntos Ambientais da empresa ALCOA Alumínio 
S.A., em Poços de Caldas, para, no dia 24/9/93, comparecer a 
esta Casa. a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão, 
a respeito da política e do programa ambiental da ALCOA; da 
recuperação de áreas mineradas e da atuação daquela empresa 
em educação ambiental na comunidade de Poços de Caldas. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo 
os trabalhos, o Presidente procede à leitura do relatório 
sobre as propostas recebidas nas audiências pUblicas 
regionais. Colocado em discussão e votação. é o relatório 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente determina 
o encaminhamento do relatório à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para os fins do art. 7Q da 
Resolução nQ 5.117/92. Continuando, dá ciência aos 
par 1 ament ares de que, na reunião do di a 17 próx: i mo, a 
comissão receberá o convidado Dr. Ibsen de Ávila 01 iveira, 
Delegado Titular da Delegacia Especializada de Preservação 
da Qualidade de Vida e Ecologia. Logo após, o Deputado Ivo 
José faz uso da palavra para solicitar à Presidência seja 
definida a data da visita à Tinturaria Fortex, em Carmo do 
Cajuru, de acordo com requerimento de sua autoria. aprovado 
na reunião do dia 22/6/93. O Presidente. com a aprovação dos 
demais membros da comissão, marca para o dia 14/9/93 a 
visita e determina que sejam convidados os Deputados Jaime 
Martins, Márcio Miranda e Geraldo da Costa Pereira, 
parlamentares com atuação na região de Divinópolis, para 
participar da mencionada visita. Cumprida a final idade 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. 17 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos. Presidente Ivo José Miguel 

Barbosa . 
ATA DA 76i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, reUnem-se no Plenarinho I os 
Deputados Antônio JUlio. Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, 
Reinaldo Lima e Célio de Oliveira, membros da comissão 
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado 
Tarcísio Henriques. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Antônio JUlio, declara abertos os trabalhos e 
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solicita ao Deputado Reinaldo Lima que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscr1ta 
pelos membros presentes. Tendo sido a matéria da pauta 
previamente distribuída, a Presidência passa à 2a parte da 
Ordem do Dia, com a d1scussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 1.295/93, mediante o qual conclui 
pela anti- juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria. Posto em discussão e em votação, é o parecer 
aprovado. Ainda com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira 
emite parecer pela inconstitucional idade dos Projetos de Lei 
nQs 1.300 e 1.305/93. Colocados em discussão os pareceres, 
cada um por sua vez, o Deputado Tarcísio Henriques fala 
sobre o problema do transporte rodoviário coletivo no Estado 
de Minas. Gerais. Em seguida, o Deputado Geraldo Rezende 
solicita vista dos processos. o que é deferido pela 
Presidência. Quanto ao Projeto de Lei nQ 1.444/93, o 
Deputado Célio de Oliveira conclui pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade da matéria, com a Emenda nQ 1. do 
Relator. Posto em discussão o parecer, o Deputado Geraldo 
Rezende manifesta sua repulsa contra a situação das crianças 
brasileiras e argumenta que, estando elas de barriga vazia, 
não se pode obrigá-las a cantar o Hino Nacional. Em seguida, 
o Deputado Antônio Pinheiro faz suas as palavras do colega e 
lembra que, sem dignidade, não existe patriotismo. Encerrada 
a fase de discussão, o mencionado parecer é colocado em 
votação e é aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende solicita prazo regimental para relatar. cada um por 
sua vez, os Projetos de Lei nQs 1.303 e 1.316/93; 
continuando, ele conclui pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei ng 1.459/93. 
Colocado o parecer em discussão, o Deputado Geraldo Rezende 
parabeniza e louva a iniciativa do autor. Deputado Antônio 
Pinheiro, porque Minas Gerais não possui estradas, e sim, 
caffiinhos. Encerrada esta fase, o parecer é posto em votação 
e é aprovado. Quanto ao Projeto de Lei nQ 1.483/93, o 
Relator conclui pela sua inconstitucionalidade. Posto em 
discussão e em votação. é o parecer aprovado. Com a palavra, 
o Deputado Antônio Pinheiro emite parecer pela inconsti-
tucionalidade do Projeto de Lei no 1.249/93. Na fase de 
discussão, o Deputado Geraldo Rezende solicita vista da 
matéria, o que é deferido pelo Presidente. Neste momento, 
registra-se a presença do Deputado Clêuber Carneiro. Passa-
se à discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, para 
relatar os projetos que lhe foram distribuídos. o Deputado 
Antônio Pinheiro conclui pela constitucionalidade . 
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nQs 975/92, 
1.450, 1.457, 1.458, 1.485 e 1.486/93. Postos em discussão e 
em votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados . 
Com a palavra, para relatar os projetos que lhe foram 
distribuídos, o Deputado Geraldo Rezende conclui pela 
constitucional idade, legal idade e juridicidade dos Projetos 

~L-------------------------------------------------------_J 
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de Lei nQs 1 .376, 1 .492, 1.493. 1.491 e 1 .500/93; quanto ao 
Projeto de Lei nQ 1.471/93, ele conclui pela 
constitucionalidade, legalidade e jur1dicidade da proposiçâo 
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Postos em discussão e em 
votação, cada um por sua vez. são os pareceres aprovados. 
Com a palavra, para relatar os projetos que lhe foram 
distribuídos, o Deputado Célio de Oliveira conclui pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos 
de Lei nQs 905/92, 1.321. 1.438, 1.497, 1.503 e 1.506/93. 
Postos em discussão e em votação, cada um por sua vez. são 
os pareceres aprovados. Com a palavra, para relatar os 
projetos que lhe foram distribuídos, o Deputado Reinaldo 
Lima conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridi-
cidade dos Projetos de Lei nQs 1.439 e 1.480/93, com 
emendas, que receberam o nQ 1, as quais apresenta. Colocados 
em discussão e em votação, cada um por sua vez, são os 
pareceres aprovados. Com a palavra, para relatar o Projeto 
de Lei nQ 1.448/93, o Deputado Clêuber Carneiro conclui pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. 
Posto em discussão e em votação, é o parecer aprovado. O 
Presidente solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que proceda 
à leitura dos pareceres emitidos pela Deputada Maria José 
Haueisen. Os pareceres concluem pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nQs 1.093/92, 
1.256, 1.455, 1.504 e 1.507/93. Quanto aos Projetos de Lei 
nos 1.090/92 e 1.478/93, a Relatora conclui por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, com emendas, 
que receberam o nQ 1, de sua autoria. Postos em discussão e 
em votação, cada um por sua vez. são os referidos pareceres 
aprovados. Finalmente. o Deputado Geraldo Rezende procede â 
leitura do parecer emitido pela Deputada Maria José Haueisen 
sobre o Projeto de Lei nQ 1.464/93, o qual conclui pela 
constitucional idade, legal idade e juridicidade da matéria, 
com a Emenda nQ 1, da Relatora. Posto em discussão e em 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença de todos, 
convoca-os para a próxima reunião ordinária, em dia e 
horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1993 . 
AntOnio Júlio, Presidente- António Pinheiro- Maria José 

Haueisen- Elisa Alves·- Sebastião Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 293/91 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Raul Messias. a proposição em apreço 
objetiva alterar o inciso XV do art. 7Q da Lei nQ 6.763. de 
26/12/75. com a nova redação dada pela Lei nQ 10.102. de 
25/1/90. 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/6/91, a 
matéria foi distribuída a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do 
Regimento Interno, o qual emitimos a seguir. 

Fundamentação 
Em primeiro lugar, saliente-se que a Lei nQ 6.763 constitui 

o texto legal que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais. Essa lei, em seu art. 7Q. prevê as 
hipóteses de não-incidência do ICMS. 
Posteriormente, a Lei nQ 10.102 ampliou o campo da não-

incidência do referido tributo, ao acrescentar o inciso XV 
ao art. 7Q da legislação anterior. Assim, o ICMS passou a 
não incidir sobre a prestação de serviços de comunicação nas 
modalidades de televisão e radiodifusão sonora. 

O projeto de lei em exame pretende alterar o inciso 
supracitado, a fim de excluir do benefício os serviços de 
comunicação por meio da televisão. A manutenção do 
dispositivo em apreço é prejudicial ao Estado, que deixa de 
arrecadar soma considerável, proveniente da ocorrência do 
fato gerador do ICMS. 

Ora. não se pode deixar de mencionar que um dos princípios 
que norteiam o Direito Tributário é o da capacidade 
contributiva, o que significa dizer que os impostos devem 
ser graduados em vista da capacidade económica do 
contribuinte. Esse princípio está consagrado no f lQ do art. 
145 da Constituição da República. 
O dispositivo supracitado traduz a idéia da "justiça 

tributária", a qual não pode ser ignorada pelo legislador 
ordinário. 

O projeto de lei em apreço tem suporte constitucional, 
posto que objetiva excluir do campo da não-incidência 
tributária a prestação de serviços de comunicação na 
modalidade de televisão. Assim, por se tratar de atividade 
que caracteriza o fato gerador do ICMS e que está vinculada 
a entidades de acentuado poder econômico, não seria razoável 
mantê-la fora do campo da tributação. 

Dessa forma, pode-se verificar que a proposição sob comento 
tem por base a realização da justiça tributária. Além disso, 
saliente-se que a matéria não envolve questões pertinentes 
ao instituto da isenção, mas tão-somente à não-incidência. 

Na isenção. há uma dispensa legal do pagamento de tributo 
devido, que alcança impostos, taxas e contribuições de 
melhoria, e há sempre a ocorrência do fato gerador. Na não-
incidência, por sua vez, a legislação não inclui o fato no 
campo de incidência tributária, ou seja, não permite que 
determinada matéria seja alcançada pela tributação. Não há 
que se falar em ocorrência de fato gerador. 

Dessa forma, o projeto em exame pretende incluir no campo 
da incidência do ICMS os serviços de comunicação realizados 
por meio de televisão, levando em consideração o princípio 
constitucional da capacidade contributiva e a idéia da 
''justiça tributária''. 

Conclusão 
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Pelos motivos expostos. concluímos pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do 
Projeto de Lei nQ 293/91. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1991. 
Paulo Carvalho, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, Relator 

-Célio de Oliveira -José Maria Pinto- Geraldo Rezende-
Ermano Batista- Mílton Salles. 

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.087/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o Projeto de Lei 
nQ 1.087/92 dã a denominação de Pedro Aguinaldo Fulgêncio à 
ponte sobre o rio Taquaraçu. que corta a Rodovia MG-020 na 
localidade de Taquaraçu de Baixo. divisa dos Municípios de 
Santa Luzia e Jabuticatubas. 
Publicado em 17/10/92, foi o projeto distribuído a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar, 
conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Mediante resposta à consulta formulada por esta comissão ao 

terminal do PRODASEN instalado na Biblioteca desta 
Assembléia Legislativa, certificamo-nos da compatibilidade 
do projeto de lei em foco com a Lei Estadual nQ 5.378, de 
1969, modificada pela Lei ng 7.621, de 1979, o que significa 
dizer que não existe, nos Municípios de Santa Luzia e de 
Jabuticatubas, outro próprio estadual com denominação igual 
àquela proposta pelo projeto em análise. 

Por via de diligência formulada ao DER-MG, constatamos que 
a ponte sobre o rio Taquaraçu, na região considerada pelo 
projeto, não possui denomináção oficial. 

Desse modo, nada havendo na proposição que vã de encontro 
aos princípios estatuídos nas Constituições Federal e 
Estadual, e tendo em vista que a matéria de que trata o 
projeto está conforme às exigências estabelecidas na 
legislação em vigor, formulamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela legalidade e pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.087/92. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Geraldo Rezende- Antônio Pinheiro- Célio de Oliveira. 
P~RECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 

NQ 1. 303/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei 

em epígrafe cria linha de transporte coletivo rodoviário 
entre Cataguases e Itajubá. 

Publicado em 1Q/4/93, foi 
comissão para, nos termos 
''a", do Regimento Interno, 
constitucionalidade . 

o projeto distribuído a esta 
do art. 195, c/c o art. 103, V, 

receber parecer preliminar de 

'~------------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal é 

de competência do Estado membro. conforme dispõe 
expressamente o art. 10, IX, da Carta mineira. Cabe, ainda, 
ao Poder Legislativo dispor sobre a matéria, nos termos do 
art. 61, XIX, da Constituição Estadual, que transcrevemos: 

"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do 
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIX - matéria de competência reservada ao Estado Federado 

no § 1Q do art. 25 da Const; tuição da República.". 
O transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 

atividade de relevante interesse para a população, pode, 
portanto, ser objeto da atividade do legislador. O Deputado. 
lembramos ainda. por sua proximidade e permanente contato 
com seus representados, reúne todas as condições para melhor 
exprimir os anseios da população e preservar os interesses 
dela. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1. 303/93. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
António Júlio, Pres1dente- Geraldo Rezende, 

Elisa Alves -Sebastião Costa Maria José 
Antônio Pinheiro. 

Relator 
Haueisen 

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.316/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de 
Tarcísio Henriques. objetiva criar 
coletivo rodoviário entre as cidades 
de Cataguases e Laranjal. 

autoria do Deputado 
linha de transporte 

de Cataguases, Santana 

Publicada em 1Q/4/93, foi a proposição distribuída a esta 
comissão para ser submetida a exame preliminar quanto aos 
aspectos da legalidade, da constitucionalidade e da 
jurid1cidade, de acordo com o disposto no art. 195, c/c o 
art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal é 

de competência do Esta do membro, conforme dispõe 
expressamente o art. 10, IX, da Carta mineira. Cabe, ainda, 
ao Poder Legislativo dispor sobre a matéria. nos termos do 
art. 61, XIX, da Constituição Estadual, que transcrevemos: 

''Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do 
Governador, não exigida esta para o espec1f1cado no art. 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado 
especificamente: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado 

no 1 1Q do art. 25 da Constituição da República." . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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O transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 
atividade de relevante interesse para a população, pode, 
portanto, ser objeto da atividade do legislador. O Deputado, 
lembramos ainda, por sua proximidade e permanente contato 
com seus representados, reúne todas as condições para melhor 
exprimir os anseios da população e preservar os interesses 
dela. 

Em face do exposto. 
constitucionalidade e 
1.316/93. 

concluímos pela 
pela 1ega1 idade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

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

No 1 .422/93 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.422/93, do Deputado 

visa a declarar de utilidade pública a 
Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede 
Conselheiro Lafaiete. 

José Bonifácio, 
Associação dos 
no Município de 

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 Assoei ação dos Mor_adores do Bairro Santa Mat i 1 de é uma 

entidade sem fins lucrativos que funciona há mais de dois 
anos. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Dessa forma, encontram-se atendidos todos os requisitos 
estabelecidos pela Lei no 5.830, de 6/12/71. que regula a 
matéria. 

No entanto, torna-se necessário emendar o projeto para 
corr1g1r o nome da entidade, fazendo-o constar na forma do 
art. lQ de seu estatuto. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

constitucionalidade e 
1.422/93, com a Emenda 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei ng 
nQ 1, abaixo redigida. 

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

dos Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede no Município 
de Conselheiro Lafaiete. " . 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993 . 
Antônio Júlio, Presidente- Reinaldo Lima, Relator- Célio 

de 01 iveira - Maria José Haueisen Antônio Pinheiro 
Geraldo Rezende . 

PARECER PARA O 

Comissão de 

1Q TURNO DO PROJETO DE 
NQ 1 .443/93 
Constituição e Justiça 

Relatório 

LEI 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Tarcísio Henriques. 
tem o propósito de reduzir a multa aplicada sobre créditos 
tributários, nos casos que especifica. 

Publicado em 4/6/93, 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 proposta consubstanciada no projeto de lei em tela está 

no âmbito da competência do Conselho de Pol itica Fazendária 
- CONFAZ - , conforme veremos a seguir. 
A Constituição da República. ao dispor sobre a matéria, em 

seu art. 155, XII, "g", assim preceitua: 
"Art. 155- .. . ....... . 
XII -cabe à lei complementar: 
a) ... .... .. .. ....... ... ..... . ............ . 
g) regular a forma como. mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados". 

Do mesmo texto. é oportuno transcrever, ainda. o disposto 
no f 8Q do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. ''in verbis": 

"Art. 34- ........................................... . 
J 8Q - Se, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

promulgação da Constituição, não for editada a lei 
complementar necessária à instituição do imposto de que 
trata o art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito federal, 
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular 
provisoriamente a matéria". 

Ante a inexistência da lei complementar referida 
anteriormente, encontra-se em pleno vigor a Lei Complementar 
nQ 24, de 7/1/75, que assim preceitua, em seu art. 1Q: 

"Art. 1Q "As isenções do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou 
revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. 
Parágrafo único- O disposto neste artigo também se aplica: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IV- 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 ónus". 

Vale lembrar que o procedimento adotado nos casos em 
espécie foi reforçado com a nova redaçã.o do art. 150, § 6Q, 
da Constituição Federal, em vista da edição da Emenda à 
Constituição nQ 3, de 1993, a saber: 

''Art. 150- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ............ . 
f 6Q - Qualquer subsidio ou isenção, redução da base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedida mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou con-

~L-------------------------------------------------~ 
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tribuição. sem pre1u1zo 
~- (Grifes nossos.) 
Observa-se, pelo acima 

óbices de natureza legal 

do disoosto no art. 155 f 2o XI I. 

Pelos motivos 
inconstitucionalidade e 
1.443/93. 

exposto. que a proposta 
e constitucional. 

Conclusão 
enumerados, 

i legal idade do 
concluímos 

Projeto de 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 

encontra 

pela 
Lei no 

Antônio Júlio, Presidente- Célio de 01 iveira, Relator -
Elisa Alves -Maria José Haueisen Geraldo Rezende 
Antônio Pinheiro- Sebastião Costa. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 456/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria dO Deputado Raul Messias, 
epígrafe tem por objetivo declarar de 
Escritório Regional do Departamento 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
no Município de Belo Horizonte. 

o projeto de lei em 
utilidade pública o 
Intersindical de 

- DIEESE -, com sede 

Publicada em 10/6/93, 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 
A matéria em exame é regulamentada pela Le1 nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis à 
declaração de utilidade pública de entidades. 

O Escritório Regional do DIEESE atende aos requisitos da 
lei, à vista da documentação apresentada. 
Julgamos necessária a apresentação de emenda, uma vez que o 

art. 1Q da supracitada lei, ao qualificar as sociedades 
civis e as associações que poderão ser objeto de declaração 
pública, refere-se àquelas constituídas ou em funcionamento 
no Estado. Pela leitura do estatuto, entendemos que o órgão 
do DIEESE constituído e em funcionamento no Estado de Minas 
Gerais é o seu escritório regional situado em Belo 
Horizonte. 

Procuramos conservar, na denominação do DIEESE, a grafia do 
termo "sócio-econômico", em consonância com o disposto no 
item 40 das Instruções para a Organização do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa. aprovado pela Academia 
Brasileira de Letras na sessão de 12/8/43, que faculta a 
manutenção da grafia original de quaisquer firmas, 
sociedades, títulos e marcas que se achem inscritos em 
registro público. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1.456/93, com a emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Escritório 

Regional do Departamento Intersindical de Estatística e 

~L--------------------------------------------------------" 
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Estudos Sócio-Económicos - OIEESE - com sede no Município 
de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Geraldo Rezende- Célio de 01 iveira- Antônio Pinheiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ L 479/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epigrafe. de autoria do Deputado Jaime 

Martins, pretende declarar de utilidade pública as Obras 
Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede 
nesse município. 
Publicada em 19/6/93, 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 é uma associação civil sem fins lucrativos ou 

comerciais, funciona há mais de dois anos. e sua diretoria é 
composta de pessoas idôneas. que não recebem remuneração 
pelos cargos que ocupam. 

Sendo assim. não há impedimento legal à aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto. 

legal idade e 
1.479/93. 

concluímos pela constitucionalidade, pela 
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente Reinaldo Lima. Relator 

Antônio Pinheiro -Maria José Haueisen -Célio de Oliveira 
- Geraldo Rezende. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1 .488/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Amilcar Padovani, 
visa a declarar de utilidade pública o Lar Fraternidade 
Maria de Nazaré - LAFRAMN -, com sede nesta Capital. 

Publicado em 26/6/93, 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 exame é pessoa juridica, funciona há mais de 

dois anos. e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, 
que não percebem remuneraç_ão pelos cargos que ocupam . 

Dessa forma, não há impedimento legal à aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.488/93, na forma original . 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei no 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993 . 
Antônio Júlio, Presidente- Reinaldo Lima, Relator 

José Haueisen- Célio de Oliveira- Geraldo Rezende . 
- Mar ia 
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De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o Projeto de Lei nQ 
1.489/93 visa a declarar de utilidade pública a Casa da 
Amizade do Rotary Club de Alfenas Centro e Norte, com sede 
no Município de Alfenas. 

Publicada em 26/6/93, vem a matéria a esta comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195. c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa em questão tem amparo na Lei nQ 5.830, de 

1971, que estabelece os requisitos indisp-ensáveis à 
declaração de utilidade pública de entidades, os quais se 
acham plenamente atendidos, tendo em vista a documentação 
apresentada. 

Torna-se necessário, entretanto, alterar a redação do art. 
1Q do projeto para que seja corrigida a denominação da 
entidade, motivo por que apresentamos a Emenda nQ 1. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1.489/93, com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, transcrita a seguir. 

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

Amizade do Rotary Club Alfenas Centro e Norte, com sede no 
Municipio de Alfenas. ''. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - António Pinheiro - Maria José Haueisen. 
PARECER SOBRE REQUERIMENTO 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio de requerimento, o Deputado José Bonifácio 
solicita a manifestação da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre o processo de extinção das Bancadas e das 
Lideranças do Partido Democrático Social PDS e do 
Partido Democrata Cristão - PDC. 

Tendo em vista despacho da Presidência desta Casa, foi a 
proposição enviada a esta comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
O Deputado José Bonifácio formulou requerimento ao 

Presidente da Assembléia Legislativa solicitando o parecer 
desta comissão sobre o encaminhamento do processo de 
extinção das Bancadas e das Lideranças dos partidos 
supramencionados, com o intuito de dirimir as dúvidas 
existentes sobre o fato. 

O fulcro da controvérsia está na extensão dos efeitos da 
fusão do PDS e do PDC, com a conseqüente formação do Partido 
Progressista Reformador - PPR . 

Nos termos do art. 17 da Constituição da República, é 1 ivr:-e 
a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos 
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políticos, bastando, para a fusão, a deliberação das 
convenções nacionais das agremiações interessadas. a 
elaboração e a votação de projetos comuns de estatuto e 
programa, com a eleição do diretório nacional. em convenção 
nacional, que promoverá o registro do novo partido, de 
acordo com o que estabelece o art. 110 da Lei nQ 5.682. de 
21/7/71 - Lei Orgânica dos Partidos Pol iticos. 

O registro definitivo do PPR foi publicado no Diário 
Oficial da Un1ão de 14/6/93. com autorização para seu 
imediato funcionamento, eis que o PDC e o PDS já se tinham 
estruturado e vinham funcionando com regularidade. 

Esse registro no Tribunal Superior Eleitoral - TSE -, ainda 
que não seja constitutivo da personalidade jurídica dos 
partidos. é marco para a irradiação dos efeitos desta. 

Assim, a partir do registro do PPR no TSE não há como 
sustentar a existência de qualquer órgão do PDS ou do PDC 
estruturados em nível estadual ou municipal. Isso porque a 
Constituição exige "caráter nacional" (art. 17, I) para 
qualquer agremiação política, característica que os 
mencionados partidos perderam irremediavelmente após a fusão 
que deu origem ao PPR. 

Desse modo, não há como ter Bancada e Liderança estaduais 
de partido que não existe nacionalmente, sendo de 
competência da Presidência desta Casa aplicar o Regimento 
Interno a fim de que se cumpra a Constituição e a 
legislação em vigor. Corroboramos, por fim, os termos do 
Parecer nQ 2.949/93, da Procuradoria-Geral da Assembléia, 
que dispõe sobre o assunto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo deferimento do 

requerimento datado de 7/7/93, apresentado pelo Deputado 
Roberto Luiz Soares à Presidência desta Casa. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente e Relator - Antônio Pinheiro-

Célio de Oliveira- Maria José Haueisen- Geraldo Rezende. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZAOOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

414e REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado AntOnio Carlos Pereira 
o Oeputado Antõnto Carlos Pereira- Sr. Presldente. Srs. 

Deputados, pessoas presentes nas galer1as, nossa presença 
nesta tribuna deve-se à matéria publicada pelo jornal "O 
Globo", no último domingo, e que vem sendo insistentemente 
comentada nos últimos dias. 

Quero deixar claro, desde o início, que não é nosso 
objetivo querer disputar com o Governador Leonel Brizola o 
privilégio da briga com o Sr. Roberto Marinho. O Governador 
Brizola já tem uma longa carreira nesse sentido, e de forma 
alguma queremos obliterá-lo. 

A matéria a que me refiro foi a de capa, o principal 
destaque do jornal "O Globo" de domingo. Ocupou grande 
espaço na pág. 3, considerada nobre no jornal, e foi 
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fartamente noticiada pela emissora de televisão do mesmo 
grupo. Trata dos supostos "arapongas" do PT. 

A pergunta que se faz é a seguinte: que interesse, que 
objetivo, que idéia atingiu, em última instância, o jornal 
"0 Globo" naquele momento? PoderiaiTHJs, inicialmente, tentar 
eliminar algumas hipóteSes. Não me parece, por exemplo, que 
seja objetivo da matéria ou do jornal, tampouco das 
empresas de Roberto Marinho, querer demonstrar aquilo que é 
mais ou menos óbvio: o respaldo, a capa c i da de de 
articulação. a ligação e a representatividade que o PT obtém 
junto à classe trabalhadora e, particularmente, junto aos 
servidores públicos. 

Descartamos também a hipótese de que a matéria vise 
demonstrar a capacidade das nossas Bancadas. nos âmbitos 
estadual, municipal e, principalmente, federal, de exercer o 
que é sua obrigação política e constitucional: fiscalizar o 
Poder Executivo. 

Parece-nos que uma razão que difere dessas hipóteses incide 
diretamente sobre as eleições de 1994. É público e notório 
que, na disputa presidencial vivida pelo Pais há três anos. 
o Sr. Roberto Marinho, por meio do imenso conglomerado de 
meios de comunicação que detém nas mãos, concessão pública 
que não sofre nenhum controle da sociedade, exerceu um papel 
determinante na eleição de Collor de Mello. Quando começou a 
se esboçar a candidatura Collor, antes de ser ela uma 
alternativa das elites predominantes deste País, já era uma 
alternativa do Sr. Roberto Marinho. Os programas do TRE, nos 
quais partidos de aluguel cediam seu espaço do horário 
gratuito a Collor de Mello, serviram muito bem ao "caçador 
dos marajás das Alagoas". Do início à manipulação 
fraudulenta do último debate, foi possível constatar a 
presença da Rede Globo de Televisão na definição do 
resultado daquelas eleições. 

Novamente, é esse o papel que cumpre matéria com essas 
características. Obviamente, em virtude de muitos impasses 
colocados, a Globo, ao que tudo indica, ainda não tem seu 
candidato, mas já sabe quem não quer ver eleito. 

Sabemos que a Rede Globo (o Sr. Roberto Marinho) descarta a 
hipótese da candidatura de Luís Inácio Lula da Silva. Essa é 
a razão da matéria, pela forma como é feita, pelo momento em 
que ela surge. 

Ontem mesmo assistimos ao nada saudoso Roberto Campos, uma 
das figuras de proa da ditadura militar. vir à Globo atacar 
o PT. Queremos entrar no mérito da discussão. Há uma equação 
invertida que tem que ser muito bem analisada. Houve no 
passado e permanece até hoje, de nossa parte e da de 
inúmeros democratas do País, o repúdio absoluto pelo que se 
caracterizava como uma unidade de informações. e, por uma 
razão preliminar, não admitíamos, assim como não admitimos 
hoje, considerando que nenhum democrata deve admiti-las, a 
vigilância do Estado sobre o cidadão, a intromissão do poder 
público na vida das pessoas e a utilização de informações 
privilegiadas, que deveriam ser públicas. para se exercerem 
pressões e contrapressões. Combatíamos e combatemos o FMI 
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da mesma maneira que repudiamos hoje qualquer proposta que 
tenda a colocar em cena serviços de informações, a exemplo 
do que tragicamente este País já viveu. É absolutamente 
necessário e legítimo que a sociedade e o cidadão fiscalizem 
o Estado. E é isso que temos que discutir neste momento. Até 
numa aparente confissão de incompetência do Governo 
veiculada pelo jornal "0 Globo", em que alguém declara que 
parece que o PT sabe mais que o próprio Governo. alguns 
poderiam se sentir entusiasmados por esse t1po de 
raciocínio, e isso reforça a lógica desse tipo de matéria. 
Há algumas questões que têm que ficar muito claras. Não é o 
PT que está no Governo hoje, ass1m como não foram o PT nem 
as forças democráticas que ocuparam o poder neste Pais, nos 
Ultimas cinco séculos. 
Vários setores que dominaram o Brasil. e. quando eu falo em 

dominar. não falo na forma de governo, não falo dos 
Prefeitos. dos Governadores nem dos Presidentes, falo do 
poder real, do poder que passa por Maiorias de Assembléias, 
do poder que passa por um Judiciário absolutamente imune à 
pressão popular. do poder que passa pela posse dos grandes 
conglomerados económicos. Este é o poder real deste País, o 
poder que nunca esteve em nossas mãos. Pelo contrário, 
sempre esteve nas mesmas mãos. E é isso que vamos debater 
aqui, agora. As informações, os senhores as têm. São os 
senhores que indicam os Ministros, os Diretores de empresas, 
o Comando da Polícia Militar. os Diretores das estatais, 
enfim. são os senhores que detêm o poder real deste País e 
que, portanto. detêm também as informações. 

Não estão em pauta o erro, o dolo, o ato imoral, a 
dilapidação do património pUblico. O que se coloca em pauta 
agora é apenas quem denuncia e levanta o problema. Um 
exemplo muito claro: no Município de Morada Nova, 200 
trabalhadores recrutados na Bahia são submetidos a trabalho 
escravo. Não têm carteira de trabalho, jornada de trabalho. 
não têm assistência médica nem água potável. Vivem sob 
lonas, lá não há fossas nem vasos sanitários. e os gêneros 
alimentícios são fornecidos pela fazenda e subtraídos do 
salário que os trabalhadores nunca recebem. A denUncia foi 
encaminhada ao Deputado Federal pelo PT Nilmário Miranda. 
Isso é positivo por duas razões. Em primeiro lugar. por 
demonstrar de maneira eficiente que a sociedade começa a dar 
os primeiros passos para assumir posições, denunciando o que 
acha errado. Isso deveria ser saudado, Sr. Presidente, po1s, 
do nosso ponto de vista, é um fato positivo . 

Se denúncias vêm ao PT. se informações chegam a nós sobre 
violação dos direitos humanos ou sobre dilapidação do 
património público, se são encaminhadas a nosso partido, 
somos os mais orgulhosos. pois isso prova que a população 
confia em nós. 

Segunda informação, que é pública. tendo sido veiculada há 
dois dias pela imprensa: a Companhia Nacional de 
Abastecimento- CONAB -. vai destruir 37.000t de alimentos. 
Essa noticia não foi encaminhada pelo PT nem foi apresentada 
por nenhum Deputado do PT. Ela foi denunciada pela imprensa, 
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curiosamente. pela TV Globo e pelo "O Globo" o mesmo 
jornal que aponta a rede de "arapongas" do PT. Da mesma 
maneira que o trabalho escravo, da mesma forma que um 
determinado fato aparentemente tópico e localizado é enca-
minhado ao parlamentar do PT, um outro fato. com a mesma 
dimensão, ambos causadores de repulsa a qualquer um de nós. 
é apresentado pela imprensa brasileira. E. neste caso, é 
legítimo, pode ser feito, pois se considera que a imprensa 
não está fazendo mais do que o seu papel. Neste caso, não se 
considera que houve "araponguice" ou intromissão na vida 
alheia, e sim nada mais, nada menos do que o enaltecimento 
da imprensa, do papel da imprensa. 

Eu queria, nestes instantes finais, afirmar com 
tranqüilidade alguns aspectos: o nosso Poder, o Legislativo 
- tenho dito isto reiteradas vezes aqui -. enquanto Poder, 
tem. entre outras, a missão de fiscalizar o Poder Executivo. 
Sei que este Poder é sistematicamente omisso. mas fiscalizar 
é o nosso papel, e muitos de nós fomos eleitos para isso. 
Mas, mais do que isso, é papel e dever de qualquer cidadão, 
homem ou mulher, no País, fiscalizar este Poder. 
O que não é aceitável nem admissível é que, em nome de uma 

segurança abstrata e de fantasmas que objetivamente não 
existem, o Estado tenha que se cercar de segredo. A 
obrigação de qualquer Estado democrático é a transparência, 
e esse fato tem sido também, reiteradas vezes, afirmado em 
nossos pronunc1amentos. Não há o que esconder, não há o que 
temer, não há o que varrer para debaixo do tapete. Estamos 
tratando de coisas públicas. de um Poder que é público. 
Logo, temos de dar conhecimento à sociedade. 
Queria concluir, afirmando: a nossa contribuição, 

apresentando ou encaminhando denúncias, reforça o processo 
democrático. Atentam contra a democracia justamente aqueles 
que desejam esconder essas denúncias. 

414a REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Raul Messtas 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, três assuntos trazem-me hoje à tribuna desta 
Casa. 

O primeiro são comentários sobre um seminár1o muito 
interessante, apesar da ausência absoluta da classe política 
de nosso Estado, que está sendo realizado na Fundação João 
Pinheiro e aborda a questão da revisão constitucional que se 
aproxima . 

Ontem, tivemos um debate muito elucidativo com duas das 
melhores e maiores figuras do pensamento jurídico no Brasil: 
o nosso amigo e companheiro de partido. Senador José Paulo 
Bisol, e o excelente. muito competente e, às vezes, 
incompreendido jurista Ives Gandra. 
Foi uma pena que lá não estivessem presentes parlamentares 

estaduais ou federais para beberem diretamente da fonte o 
saber, que jorrou toda a tarde. 

Um dos temas mais interessantes abordados e analisados 
nesse seminário foi o da absoluta inutilidade de certos 
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dispositivos da Constituição, assunto que acabou se 
transformando na conclusão unânime do evento. O tema foi 
retomado hoje pela manhã, com a presença do nobre Deputado 
Federal Sérgio Arouca. que é versado na questão da saúde no 
Estado de Minas Gerais, e do Dr. Everaldo, representante do 
Governo Municipal do Distrito Federal. 

O jurista Ives Gandra dizia que temos na Constituição 
Federal pâginas e mais páginas, artigos e mais artigos que 
dispõem sobre os territórios brasileiros; entretanto o 
Brasil não tem territórios. Também, dizia ele, e isso foi 
hoje confirmado pelos debatedores e assistentes presentes, 
temos capitulas e artigos sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO. Trata-se de uma legislação 
inócua, que não tem a menor razão de existir. Portanto, 
estamos nos aproximando da revisão constitucional, sob uma 
série de problemas. A própria prática já demonstrou que 
realmente a Constituição Federal precisa de uma revisão. 
Evidentemente, temos nossas dúvidas sobre qual será o 
espírito e o mote dessa revisão. Mas a necessidade de que 
ela aconteça é indubitável. 

Infelizmente, assistimos na Fundação João Pinheiro foi a um 
seminário com uma participação restrita, principalmente dos 
senhores políticos. Não houve participação de Deputados 
Federais, de Deputados Estaduais e nem de Vereadores. Isso 
demonstrou uma certa deficiência por parte da classe 
política. que depo1s se que1xa do ele1tor, quando este se 
manifesta por meio do voto nulo ou do voto em branco. 

Estão sendo abordadas questões muito importantes no 
seminário, como a que diz respeito a matéria orçamentária, 
que sempre foi a minha paixão nesta Casa. Hoje à tarde 
teremos a participação de ilustres constitucionalistas, que 
debaterão esse assunto. Infelizmente, temos a impressão de 
que o debate não está empolgando nem levantando o espírito 
cívico de nossa Nação. É uma pena vermos essas coisas 
acontecendo. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna é um projeto de 
lei autorizativo, aparentemente simples. Tive a honra de ser 
o seu Relator e tomei as minhas precauções. Ontem, estive 
reunido com o Comando do Exército no Estado de Minas Gerais 
-Comando do CPOR -para analisar uma questão muito séria 
quanto às terras estaduais que foram doadas ao Governo 
Federal, ou seja, ao Ministério do Exército. Hoje tramita na 
Casa um projeto de autoria do Deputado AntOnio Júlio, que 
promove alterações na lei que propiciou essa doação. 
Evidentemente, debateremos detalhadamente esse projeto na 
comissão. Mas fica aqui, desde já, o meu agradecimento ao 
Comando do Exército no Estado de Minas Gerais - Comando do 
CPOR, por nos ter fornecido as informações necessárias e por 
ter participado ontem de um diálogo com este Deputado. 
Finalmente, quero tratar da questão dos trabalhadores 

rurais, presentes hoje na Assembléia. Uma enorme caravana de 
representantes dos trabalhadores rurais do Estado de Minas 
Gerais veio a esta Assembléia pedir o apoio dos Srs. 
Deputados para que haja uma efetiva política de reforma 
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agrária neste Estado. O que está havendo é uma paralisação 
do processo de reforma agrária. O INCRA e o Governo Federal 
não estão fazendo nada. O Sr. Geraldo Resende não tem res-
pondido às questões que inúmeras vezes já apresentamos 
àquele órgão. Já pedimos a S. Exa. uma maior urgência e 
atenção para a questão da reforma agrária. Não simplesmente 
quanto às desapropriações de terras ou à sua agilização, 
mas principalmente quanto ao apoio efetivo e concreto aos 
vários acampamentos e assentamentos que temos neste Estado. 
As chuvas estão se aproximando. Se Deus quiser, a estação do 
plantio será boa. mas, até agora, não temos uma definição 
clara do apoio que o Governo Federal dará, por meio de seus 
representantes no Estado de Minas Gerais, a esses 
assentamentos. 

Enfim, nós temos a questão da 
Evidentemente, o maíor problema é 
são feitas as desapropriações das 
fins da reforma agrária. 

demarcação das terras. 
a morosidade com a qual 
terras do Estado para os 

Está presente aqui uma delegação numerosa de trabalhadores 
rurais, que conta com o apoio da FETAEMG, da Pastoral da 
Terra. do PSB e, certamente, com o apoio do PT. Esperamos 
que parlamentares como o Deputado Clêuber Carneiro. que 
conhece tão bem a dura realidade do homem do campo, 
principalmente o do Norte de Minas, nos ajudem. 
Particularmente, o Deputado Clêuber Carneiro já nos con-
fessou que é favorável à desapropriação das terras não 
produtivas e à sua destinação aos trabalhadores rurais. 
Também o Presidente da Assembléia, um dos melhores e maiores 
produtores de gado leiteiro do Estado. possuidor de um 
excelente plantel, poderia ensinar aos trabalhadores rurais 
o que fazer para obter um gado de tamanha qualidade. Temos o 
Governador do Estado. que produz mais de 7 m11 litros de 
leite por dia, que poderia ensinar aos trabalhadores rurais 
como se faz para alcançar essa produção. Eu garanto. Sr. 
Presidente e Sr. Governador, que sem terra não podemos 
produzir leite; não há jeito de se ter um gado leiteiro. 
Logo, a primeira coisa que temos que possuir é terra. Temos 
que sensibilizar e pressionar os órgãos responsáveis pela 
reforma agrária. para que distribuam terra. Se as terras de 
Minas Gerais fossem mais bem utilizadas e distribuídas. não 
só o Sr. Governador do Estado teria um belo plantel; não só 
o Sr. Governador produziria 7 mil litros de leite por dia, 
mas também outros pequenos produtores. que têm vocação para 
a atividade e que, infelizmente. não possuem terra. 
Sr. Presidente. nós agradecemos e esperamos o apoio de 

todos os Deputados desta Casa a essa caravana que está aqui 
na Assembléia, pedindo providências urgentes em favor da 
reforma agrária . 

414ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 10/8/93 pelo 

Deputado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende - Acompanhando o discurso 

ilustre Deputado Raul Messias, eu me vi na obrigação 
fazer um esclarecimento. Eu entrava no Plenário, quando 

do 
de 

ele ,L_ ______________________________________________________ _j 



z 
6 

. • ~ 
~ • ~ 

350 

dizia que o Geraldo Resende não tomava providências. É bom 
esclarecer que o Geraldo Resende que ele citou é o do INCRA, 
e não, o Deputado Geraldo Rezende. O do INCRA tem o o 
sobrenome Resende com "s", e o Deputado Geraldo Rezende tem 
o seu sobrenome grafado com "z". Naturalmente, eu gostaria 
de dizer aos nobres pares desta Casa que tomei a palavra, 
pela ordem. exatamente para fazer esse esclarecimento. Muito 
obrigado. 

414i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas da 

Mesa, do Plenário e das galerias, eu gostaria de abordar 
dois assuntos. O primeiro deles foi colocado pelo Deputado 
Raul Messias. Mas nós gostaríamos de enfatizar o que 
esperamos da caravana de trabalhadoras e trabalhadores 
rurais que está presente hoje nesta Casa. solicitando dos 
Deputados de todos os partidos o apoio às suas justas e 
legítimas reivindicações. São questões que há muito foram 
colocadas, mas os compromissos não foram cumpridos pelo 
Governo Federal, particularmente. pelo INCRA e pela 
Superintendência Regional do INCRA, que insiste em remar 
contra todos os trabalhadores rurais, num verdadeiro contra-
senso. A Superintendência existe exatamente para encaminhar 
todas as questões que envolvem os assentamentos relativos à 
reforma agrária no Estado de Minas Gerais. Nós solicitamos, 
aliás. que todas as lideranças se reúnam com a caravana, que 
se encontra em nosso Salão de Chá. Esta Casa precisa dar o 
seu apoio efetivo para que esse assentamento tenha condições 
de ser feito. 

Na Comissão de Agropecuária e Pol itica Rural já está em 
andamento um projeto para a política agrícola de Minas 
Gerais, que é uma outra reivindicação dos trabalhadores 
rurais. Aliás, eu quero ressaltar que o Secretário de 
Agricultura. Or. Alysson Paulinelli, tem recebido todas as 
entidades rurais, ou seja. a FETAEMG. a CONTAG e a CUT. No 
que depende do Governo Federal, algo tem sido feito a favor 
dos trabalhadores rurais. Mas esta Casa tem que dar o seu 
apoio, tanto no sentido da solidariedade quanto no de um 
apoio efetivo. 

Um outro assunto que eu quero focalizar é essa denúncia, 
com a qual fiquei escandalizado, sobre a rede de espionagem 
do PT. Com essa notícia, eu tive a impressão de que a 
Constituição foi rasgada. O art. 13 da Constituição Estadual 
-que, aliás, é uma cópia da Constituição Federal -fala dos 
principias que devem reger a administração pUblica. Esse 
artigo diz o seguinte: ''A atividade da administração pUblica 
dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se su-
jeitarão aos princ1p1os de legal idade, impessoal idade, 
moralidade, publicidade e razoabilidade". Aliás, quando o 
Governador Hélio Garcia tomou posse, o Líder do Governo, na 
época o Deputado José Ferraz, declarou, de público, que o 
Governador não queria uma administração apenas transparente. 
Ele queria clareza. Pelo que me consta, todo e qualquer ato 
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da administração pública seja federal, estadual ou 
municipal - é obrigatoriamente público e de 1 ivre acesso a 
todos os cidadãos deste País. Assim, eu não vejo por que 
acusar o PT de criar rede de espionagem. na medida em que 
tudo é público. Estão falando em rede de espionagem devido a 
uma denúncia de corrupção. Aliás, o Presidente Itamar 
Franco, quando assumiu, trouxe como um grande legado, 
exatamente, a sua honestidade incontestável. E isso também 
foi colocado para o nosso Governador. O Líder do Bloco, 
Deputado Agostinho Patrus, disse nesta tribuna que o Gover-
nador Hélio Garcia não admitiria nenhum ato de corrupção. 
Nós já fizemos várias denúncias que ainda não foram 
apuradas. 

Realmente, esse debate me escandalizou porque, se denunciar 
corrupção, hoje, 1 eva à acusação de se c r i ar rede de 
espionagem, estamos mesmo invertendo as coisas. No Estado de 
direito democrático, que estamos aos poucos conquistando, 
denunciar corrupção passou a implicar ato de espionagem. 
Acho que nem o Prof. Pardal conseguiria inventar uma coisa 
desse tipo. Acho que toda e qualquer denúncia tem que ser 
apurada pela administração pública. que deve, também. 
prestar contas à opinião pública. Todos os seus atos têm que 
ser públicos, porque, se não, não será administração 
pública. 

414ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Marcos Helênto 
O Deputado Marcos Helênto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público presente, trabalhadores rurais que se encontram na 
Casa, vimos, desta vez, fazer mais uma denúncia sobre mais 
uma morte de um trabalhador que estava envolvido em um 
serviço para uma empreiteira da CEMIG. Esta é a sexta morte 
em 60 dias, na mesma empreiteira, na mesma atividade. 

Assim, entendemos que a CEMIG deva tomar conhecimento, 
porque, caso contrário, o Ministério Público terá que agir 
de maneira rigorosa. Esse é um problema de terceirização. O 
que é isso? As empresas contratam outras empresas para fazer 
aqueles serviços que deveriam ser feitos por profissionais 
capazes de executar tarefas especificas. 

A terceirização, neste caso. é a "parceria'' entre a CEMIG 
e a empreiteira - Egel - Engenharia e Montagem Elétrica, que 
está transformando a construção de uma linha de transmissão 
entre a subestação de Mesquita e Governador Valadares numa 
linha chamada "linha da morte". Na última segunda-feira, dia 
9, um acidente durante a montagem da torre provocou a sexta 
morte. a morte do operário José Aparecido Ramirez da Silva, 
de 20 anos. 

Em dois meses, essa foi a sétima morte de trabalhadores da 
Egel na construção da linha de transmissão Mesquita 
Governador Valadares. No dia 5 de junho. a queda de uma 
torre matou cinco operários nesse mesmo trecho. No enterro 
dos operários. os companheiros de trabalho denunciavam as 
péssimas condições de segurança impostas pela Egel, que é 
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uma subempreiteira sob a responsabilidade da Construtora 
Mendes Júnior. 

O acidente com José Aparecido da Silva ocorreu por volta 
das 10 horas da manhã, no momento em que os montadores se 
encontravam a uma altura de cerca de 10 metros. Uma peça de 
aço galvanizado, de 5,9 metros e 48kg, caiu dessa altura e 
atingiu José Aparecido, que ainda tentou correr, mas a peça 
o atingiu no pescoço. O rapaz morreu ao dar entrada no 
Hospital Municipal de Governador Valadares. 

Segundo um dos responsáveis pela Egel, suspeita-se da 
quebra de uma chave de nome espina, que serve de guia para 
os parafusos no momento de se fixar uma peça na outra. O pai 
de José Aparecido também trabalhava na mesma equipe de 
montagem da Egel e assistiu ao acidente ocorrido com o filho 
sem nada poder fazer. 

As denúncias são com relação às coincidências que estão 
acontecendo. Na tragédia que ocorreu há duas coincidências: 
a linha de transmissão Mesquita- Governador Valadares é 
subempreitada pela Egel, que era da Mendes Júnior e faz 
parte de um acordo que está sendo questionado pelo 
Ministério Público. Esse acordo é o seguinte: o grupo Mendes 
Júnior devia á CEMIG CR$850.000.000,00, ou seja. 
Cr$850.000.000.000,00 antigos. A construtora, então, se 
propôs a fazer esse serviço como pagamento da dívida, mas 
entregou a obra para uma subempreiteira que não tem a menor 
condição de executá-la. 

A diretoria da CEMIG, do Sr. Carlos Elói, aceitou o 
pagamento da dívida por meio da prestação de serviços e 
execução de obras. Só ·que há um detalhe: os serv1ços não 
estão sendo licitados. E tendo sido entregues à Egel. está 
acontecendo um acidente atrás do outro. 

É preciso que haja, portanto, uma rigorosa fiscalização por 
parte da CEMIG nos trabalhos já realizados ou, então, que se 
paralisem as obras, porque, em dois meses, sete operários já 
morreram em virtude de acidentes no trabalho. 

Os operários estão revoltados e o SINDIELETRO fará urna 
apuração mats detalhada desses fatos. 

Queremos aproveitar a oportunidade também para, 
rapidamente. falar sobre as coincidências nas empresas de 
transportes. Em 1991. tivemos aqui uma CPI sobre as empresas 
de transportes intermunicipais. Ficou constatado que existia 
uma série de irregularidades nessas empresas. A frota de 
veiculas era antiga e não havia nenhuma fiscalização por 
parte do DER-MG. Havia, então, uma precariedade muito 
grande, e a carga de trabalho dos funcionários era 
excessiva. E mais, cobrava-se um seguro do usuário, o qual, 
felizmente. hoje, é pago pela empresa. Entretanto. ainda é 
cobrada a taxa de embarque e o uso dos sanitários dos ter-
minais rodoviários. A fiscalização está a cargo das próprias 
empresas. Recentemente, neste mês, aconteceu mais um 
acidente. com 21 vitimas fatais, envolvendo ônibus da 
empresa Gontijo, porque o motorista estava com sobrecarga de 
trabalho. 
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O Conselho de Transportes é composto de sete elementos, 
sendo quatro do DER-MG e três do Sindicato das Empresas, o 
tal do SINDIPAS. Parece que agora existe uma mensagem, 
objetivando a modificação desse conselho por me10 da 
designação de um membro do Ministério Público. Entretanto, 
ainda não é o suficiente, pois é necessar1o que haja um 
membro que represente os usuários, um representante do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes e, 
se possível, um representante da Comissão de Transportes e 
Defesa do Consumidor desta Assembléia, para que possa haver 
um conselho, no m1n1mo, insuspeito e capaz de analisar as 
planilhas de custo. porque, hoje, o custo da passagem, por 
quilômetro rodado, em Minas Gerais, é o mais alto do Brasil. 
Além disso, os pontos de parada são os piores possíveis; 
falta higiene, e o preço dos produtos é o mais caro. 
Gostaria de referi r-me ao "lobby" que as empresas de 

transportes fazem aqui na Assembléia, como é o caso da 
empresa Gontijo, que veio aqui diversas vezes, convidando-
nos para jantar, a fim de conversarmos. A minha resposta 
foí: "Vocês são bem-vindos a esta Casa para fazer sua 
defesa". No meu modo de entender, aquele convite foi uma 
espécie de tentativa de suborno. Como não conseguiram, 
continuam fazendo as pressões. 
Existe, portanto, um cartel de empresas que não renovam 

suas frotas; a insegurança continua e a culpa é jogada nas 
péssimas condições das estradas. É evidente que as estradas 
não são as melhores. mas contribuem apenas com 30% dos 
acidentes, pois 70% são em conseqüência de falhas técnicas e 
humanas e em virtude do esgotamento e da baixa remuneração 
dos funcionários que trabalham para essas empresas que visam 
apenas ao lucro fácil. 

Agora, neste momento em que chega a esta Casa a mensagem 
sobre a mudança do conselho, seria uma ótima oportunidade 
para que nós, nesta Assembléia, pudéssemos fazer um conselho 
realmente representativo, democrático e isento do famigerado 
SINDIPAS. Muito obrigado. 

414i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Clêuber Carneiro 
O Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presidente, Srs. 

Deputados: ontem, de Belo Horizonte. disparei torpedos 
contra a atitude discriminatória e o despropósito da SUDENE 
de, ao reconhecer o estado de calamidade em que se encontram 
46 municípios do Norte de Minas, excluir quatro deles, 
exatamente os de Januária, Itacarambi, Pedras de Maria da 
Cruz e Pirapora; esses deixarão de receber os repasses do 
Governo Federal para serem minimizados os efeitos da seca 
mediante a instalação das já tão esperadas frentes 
produtivas de trabalho. 

A burocracla e a tecnocracia continuam atrapalhando a ação 
enérgica do Governo no combate à miséria. Prometem reestudar 
e reavaliar a situação desses municípios dentro de 60 dias, 
como se a fome pudesse esperar. É uma indignidade o que 
estão a fazer conosco. A lei que determinou a abertura de 
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crédito extraordinário para esse programa de emergência é de 
abril, exatamente de 28/4/93, e tem o número 8.651/93. 
Estamos em agosto, e a vontade e a determinação do 
Presidente da República não se cumprem. não têm 
conseqüência. 

De repente e, aparentemente. sem critério, descobriram, no 
nosso árido sertão, onde não choveu nada este ano. um oásis 
de fertilidade, de prosperidade. em área capitaneada pelo 
meu mun1c1plo, Januária. Se a situação não fosse trágica, 
seria cômica. De repente, Januária, o mais extenso municipio 
de Minas, campeão de miséria e de taxa negativa de renda 
"per capita", com um dos maiores índices de desemprego ou de 
falta de emprego no País, está excluído do programa de 
socorro da Presidência da República ao Nordeste e ao Norte 
de Minas famintos. Venham ver a nossa periferia e o nosso 
interior. Venham ver quantas famílias passam fome em nosso 
mun1c1p1o, quantos pais estão desempregados, quão 
ressequidos se encontram os nossos campos. quantas crianças 
sucumbem à fome ali instalada. 

Passei veemente telex ao Ministro da Integração Regional, 
ao nosso Vice-Governador, que coordena a comissão em Minas e 
ao Superintendente da SUDENE. Informei a essas autoridades 
que estranhamos e estamos indignados com a exclusão dos 
quatro municípios do referido programa federal. Não têm 
sentido a resistência e o descaso com que os nossos 
problemas são tratados. Vou levantar um movimento entre os 
Prefeitos, as entidades e as populações afetadas por essa 
madrasta decisão e fazer chegar ao Presidente Itamar Franco 
o nosso grito, antes que a ele chegue a notícia de nossa 
morte. O Presidente conhece os nossos municípios, sabe de 
nosso sofrimento e não haverá de nos faltar nesta hora. 
Estaremos a postos e iremos resistir ao descaso com que nos 
tratam. Não desejamos privilégios: só igualdade de trata-
mento, só justiça. 

414ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Tarcisto Henr1ques 
O Deputado Tarc;sto Henrtques - Sr. Presidente, serei 

breve e aproveitarei a oportunidade para me referir aos 
pronunciamentos feitos, ainda há pouco. por dois Deputados . 

O ilustre Deputado Marcos Helênio tratou do problema da 
formação de cartéis por parte de empresas de transportes. em 
nosso Estado. Realmente, há que se tomar providência a esse 
respeito. Estamos submetidos a algumas empresas que dominam 
completamente os meios de transporte em Minas Gerais. Elas 
são apenas seis e trafegam, impune e solenemente. por nossas 
estradas principais. Quando queremos que o transporte chegue 
às estradas menores. as grandes empresas não permitem que 
isso aconteça porque querem que o homem do interior venha às 
cidades maiores e encha. assim, os cofres dos empresários . 

Já o Deputado Raul Messias disse que estamos um tanto 
quanto alheios ao problema da revisão da Constitu1ção. Veja 
V. Exa., nobre Deputado, que, quando apresentamos moções, 
projetos de lei, resoluções ou alterações nesta Casa. sempre 
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esbarramos na questão da inconstitucionalidade. Todos os 
projetos apresentados. na semana passada e nesta semana, 
receberam pareceres cone 1 ui ndo pe 1 a sua 
inconstitucionalidade Isso nos leva à conclusão de que a 
nossa Constituição está, hoje, em desacordo com o pensamento 
do povo. Já não acreditamos nela. Nós não estamos querendo a 
reforma da Constituição. nem os políticos podem garantir ao 
povo que ela vai mudar sua situação em nosso País. 

Não estamos preocupados com essa Constituição. mas, sim, 
com a fome. com o desemprego, com os sem-terras, com essas 
condições injustas v1vidas pelo povo. Nós queremos um 
alívio, sem, entretanto, trazer maiores problemas 
econômicos, sem criar despesas para o Governo do Estado. Em 
nossa proposta. estamos chamando a atenção do Governo para a 
necessidade de se fazer a comunicação entre cidades do 
interior. 
Estamos encontrando barreiras por parte do Poder Executivo. 

Segundo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tal 
assunto está afeto à competência de S. Exa., o Governador, 
chefe do Poder Executivo. Evidentemente. não podemos ficar à 
espera. na expectativa de que o Governo, por meio do Poder 
Executivo, tome providências. Se ele. por acaso. ficar 
estático, nós ficaremos todos estáticos. aguardando o aceno 
do Poder Executivo. Evidentemente que o Poder Legislativo 
tem muita responsabilidade como representante dessas 
reivindicações a que V. Exa. se referiu para trazer o 
clamor do povo até esta Casa, até a Assembléia, fazendo com 
que os nossos dirigentes compreendam que temos de mudar 
muita coisa neste País. Temos de partir céleres em busca 
dessa justiça social que todos estamos reclamando e, muito 
mais do que nós nesta Casa. o povo sofrido do interior. O 
apelo que faço é para que. a exemplo do que aconteceu na 
semana passada, levantemo-nos para votar contra o parecer 
pela inconstitucionalidade, que está obstando o projeto 
agora em votação. 

414ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 10/8/93 pelo 

Deputado Raul Messias 
O Deputado Raul Messias -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, demais pessoas presentes na Assembléia 
Legislativa, esta é uma questão muito séria, e entendo que a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem de procurar 
participar dela com mais intensidade. 

Foi provocada uma celeuma, que repercutiu de imediato nos 
órgãos de imprensa, sobre uma possivel divergência que 
estaria ocorrendo entre a visão, a concepção e o objetivo do 
Governo Estadual nessa obra e a visão, o objetivo e a forma 
de concebê-la do Governo Municipal. Mas existe um outro 
segmento muito importante: a população de Belo Horizonte, 
notadamente os moradores da Av. Antônio Carlos, que serão 
diretamente afetados pela obra, e de bairros vizinhos que, 
pretensamente, serão beneficiados. Existe também uma questão 
polêmica. a ser discutida com clareza e transparência: qual 
o melhor projeto. o "minhocão" ou o alargamento da avenida? 
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Acho que a Assembléia é o melhor fórum para se realizar essa 
discussão, porque estaremos eqüidistantes, pensando não só 
nos moradores das casas afetadas pelo projeto, mas, também, 
nos moradores dos bairros beneficiados pela obra. 

Foi distribuído um manifesto pela Associação de Moradores 
da Avenida Antônio Carlos. Eles fizeram um panfletinho com 
os seguintes dizeres:"Isto é da sua conta. O coração da sua 
cidade está seriamente ameaçado. Lute pela Avenida Antônio 
Carlos". Aí está a posição do movimento. 

Precisamos discutir isso com clareza, porque não adianta 
nada a gente abrir os jornais e ver as opiniões divergentes. 
Uns acham que o "minhocão'' irá beneficiar as empreiteiras. 
Outros pensam de outra forma. Portanto, precisamos discutir 
esse assunto abertamente. levantando os prós e os contras. 
ouvindo autoridades. representantes municipais, 
representantes do Governo Estadual, inclusive o Sr. Dario 
Rutier, os moradores daquela avenida, enfim, todos os 
segmentos interessados. 

Pessoalmente. não tenho posição. Não se trata de ficar em 
cima do muro. Os moradores da Av. Antônio Carlos dizem que a 
construção do viaduto vai desvalorizar tanto os terrenos que 
eles preferem a desapropriação, que seria mais barata que a 
construção do "minhocão". As autoridades da Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas dizem que a desapropriação 
seria um processo muito moroso, que demoraria mais de 100 
anos e que não existe outra solução. Sinceramente, fico, 
como diz o ditado, entre a cruz e a caldeirinha. 

Acho melhor fazermos aqui, na Assembléia, uma reunião 
conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e de Meio 
Ambiente, em que o assunto seja debatido e sejam ouvidos 
todos os envolvidos, para que tenhamos elementos para nos 
manifestar, apoiando ou não as soluções propostas para o 
problema. É inegável que o trânsito naquela região está cada 
dia pior, mas isso não é privilégio daquela avenida. 

A questão do transporte em Belo Horizonte, como já tive 
oportunidade de dizer no mandato passado, é muito complexa e 
extrapola a lógica cartesiana. Em 1974 ou 1975, há 20 anos 
atrás, tive conhecimento de que um estudo sobre a questão do 
transporte concluíra que o transporte em Belo Horizonte era 
um desafio à imaginação criadora dos senhores engenheiros e 
projetistas. No Rio de Janeiro é muito fácil, porque existe 
um trânsito imenso no sentido norte-sul. Em Belo Horizonte 
temos um trânsito multiforme, anárquico. Precisamos de uma 
solução, e não pode ser na base da imposição, seja do poder 
municipal, do estadual ou do central. Então, eu acho que a 
Assembléia Legislativa é o lugar ideal para fazermos, ur-
gentemente, essa discussão e termos uma posição clara e 
isenta a respeito do assunto. Por isso, peço o apoio dos 
Srs. Deputados ao meu requerimento. Muito obrigado. 

415i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 11/8/93 pelo 

Deputado Antõnto Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, no 

início deste ano. quando da constituição das comissões 
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permanentes desta Casa, foi solicitado aos partidos que 
indicassem representantes para comporem duas outras 
comissões. A primeira delas trataria da revisão de nosso 
Regimento Interno, e a segunda teria como objetivo acompa-
nhar a revisão constitucional. Até este momento, essa 
comissão não se constituiu, embora o nosso partido tenha 
feito as indicações. 

Para nossa surpresa. há um evento marcado para amanhã, como 
fruto de um trabalho que não passou pela comissão, porque, 
objetivamente, ela não se reuniu. O mais grave. em nosso 
entendimento, é que o perfil dos convidados para o debate 
de amanhã é claramente tendencioso. Existe, hoje, uma 
polêmica sobre se seria correto ou não realizar a rev1sao 
neste momento. Entre os quatro convidados não existe quem se 
manifeste contrariamente à revisão. Esse debate não está de 
acordo com o que deseja a sociedade e suas instituições re-
presentativas, como a OAB, a ABI, etc. Inúmeros setores da 
sociedade civil entendem que não é este o momento. 

Nós gostariamos de dois esclarecimentos da Mesa sobre a 
constituição da comissão. O primeiro é saber quando ela vai 
se reunir e começar a trabalhar, objetivamente. Em segundo 
1 ugar, queremos saber quais os c r i t é r i os que nortearam a 
composição do elenco de convidados para o painel de amanhã. 

415e REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 11/8/93 pelo 

Deputado AntOnio Pinheiro 
O Deputado Antônio Pinheiro Sr. Presidente e Srs. 

Deputados: 
(- Lê requerimento em que pede ao Governador do Estado que 

dê à população melhores informações acerca da obra de 
dup~icação da Av. Antônio Carlos. A justificação do 
requerimento é a seguinte:) 

"A magnitude da obra proposta. envolvendo uma área de 
importância histórica para a Capital e uma gama enorme de 
interesses, está a reclamar do mentor da obra um maior 
esclarecimento sobre seus efeitos, sobretudo, no que diz 
respeito ao seu impacto sobre a população diretamente 
atingida, em respeito á cidadania e à clareza de um projeto 
que. certamente, mudará a face de Belo Horizonte." 
Sr. Presidente, há um movimento dos moradores daquela 

região, cujos representantes estiveram ontem em nosso 
Gabinete, pedindo que fosse feito este requerimento que 
endossamos. 

A situação de Minas Gerais e do Brasil é de fome. A obra 
pleiteada é perfeitamente adiável. Quem a pediu? A quem ela 
interessa? Eu trafego sempre por aquela avenida e nunca tive 
problemas de trânsito. Além disso, nós temos a Av. Cristiano 
Machado, que também reclama melhorias. E há, ainda, a Av . 
Pedro II, que precisa de um prolongamento que iria aliviar o 
tráfego nos bairros da região. No entanto, Sr. Presidente . 
surge esse viaduto, denominado "minhocão", que irá enfear a 
Av. Antônio Carlos. 



z 
5 . .. ·• E 
õ :;; . • E ;: 
;;; 
• ~ 
• • ·< . .. 
~ 

~ • 
~ 

Quando se 
coisa tão 
recuadas. 

pede um 
difícil, 

358 

alargamento, verifica-se que não é uma 
porque muitas propriedades já foram 

As casas que não estão recuadas têm um valor muito baixo, 
diante da realidade de calamidade, de fome e de miséria que 
vive o povo mineiro. Ontem, um industrial de Pirapora dizia 
que eles estavam comprando algodão do Egito e de Camarões, 
porque aqui não hã recursos para plantar o algodão. Por que 
não elevar o nível de vida da população? A densidade 
demográfica do Brasil é uma das menores do mundo. Os paises 
da Europa chegam a ter uma densidade de 300 pessoas por 
quilômetro quadrado. No Brasil. essa densidade é de apenas 
17 pessoas por quilômetro quadrado. Por que essa injustiça 
para com o trabalhador do campo? O Presidente da CNBB, Dom 
Luciano Mendes. chegou a denunciar que 0.8% dos 
proprietários rurais detêm 48,5% do território nacional. O 
homem do campo não tem onde trabalhar. Como conseqüência, 
vemos essa compra de arroz da Tailândia e da China, feijão 
do México, trigo da Argentina e algodão de Camarões e do 
Egito. 
Sr. Presidente. Srs. Deputados. é necessar1o que saiamos 

dessa indiferença política, também denunciada pelo Deputado 
Bonifácio Mourão, quando disse que o povo está apático. O 
Deputado Lavíola confirmou, dizendo que o povo está passando 
privações e está se sentindo abandonado à própria sorte. 
Essa situação vai se refletir nas eleições. Temos que 
aliviar as dores e o sofrimento do nosso povo. Não é 
possível que organizações internacionais venham financiar 
até o transporte de gêneros alimentícios para saciar a fome 
dos minei r os. 

Minas Gerais é o 2Q PIB do Bras i 1, mas tem, também·. a 
vergonhosa medalha de prata de miserabilidade. Somos o 
Estado com o maior número de miséraveis do Brasil. Tudo isso 
nos leva a exigir uma mudança de prioridades. Prioridade não 
é viaduto. Ninguém é contra o alargamento de uma rodovia 
como essa que vai para São Paulo. mas a prioridade é a fome. 
As escolas estão mandando as crianças mais cedo para casa, 
porque não têm merenda escolar. Tudo isso nos faz questionar 
muito. Temos que fazer uma revolução. Temos que ser 
violentos, no que se refere à luta pela justiça. Não é uma 
violência armada, mas uma violência manifestada por uma 
posição enérgica contra essa calamidade que está invadindo 
os lares brasileiros. Um engenheiro, que trabalha há 10 anos 
no DER, não tem um salário que dê para manter um filho na 
Universidade Católica. O jovem brasileiro não tem como 
estudar, não tem onde trabalhar, e não pode constituir 
família, porque o salário sequer dá para pagar um aluguel de 
casa. E o Governo, que não construiu um casebre sequer em 
Belo Horizonte, agora, quer construir viaduto? É uma obra 
c ar í ss i ma, orçada em US$400. 000.00, ou seja, 
CR$3.000.000.000,00. A quem isso satisfaz? Aos empreiteiros? 
A resposta fica no ar . 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Deixo aqui meu veemente protesto contra a fome, contra a 
miséria desse povo que está acampado em nosso salão. Muito 
obrigado. 

415ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 11/8/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho Sr. Presidente. colegas 

presentes, senhores nas galerias, estamos de acordo com o 
requerimento apresentado e, inclusive, com o requerimento do 
nosso colega do PSDB, Deputado Antônio Pinheiro. Realmente. 
não só acerca desse tema, mas também acerca de outros de 
interesse desta Capital, esta Casa tem de ser informada e, 
mais do que isso. tem de participar de todas as decisões 
referentes ao Estado. 
Gostaríamos de dar ciência a todos os colegas de que esta 

Casa está cumprindo o seu papel junto aos trabalhadores 
rurais de Minas Gerais, aqui presentes em caravana. Todos os 
Líderes se prontificaram a participar da reunião a ser 
realizada dentro em pouco no Plenarinho. à qual comparecerá 
também o Presidente do INCRA. Estendemos o convite a todos 
os colegas para que participem desta reunião, inclusive o 
Deputado João Batista. autor do requerimento em pauta, que 
será votado favoravelmente por nós. 

A presença dos Srs. Deputados na reun1ao 
importància para que possamos contribuir para 
gravíssimos problemas por que passam os nossos 
de reforma agrária. 

é de grande 
a solução dos 
assentamentos 

Gostaria, ainda, de dar ciência ao Plenário do documento 
que será entregue ao Presidente do INCRA, que foi assinado 
pela FETAEMG, por todos os sindicatos rurais do Tri~ngulo e 
do Noroeste, por todos os beneficiados com os assentamentos 
de reforma agrária, pela CUT, pela CPT, pela Cáritas e pela 
Comissão Pastoral da Terra. O documento é o seguinte:(-Lê:) 

*''Senhor Presidente. 
Nesta oportunidade, a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais FETAEMG, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
CONTAG, a Central Única dos Trabalhadores CUT/MG, os 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios de João 
Pinheiro, Bonflnópolis de Minas, Paracatu, Unaí, Presidente 
Olegário, Urucuia de Minas e Santa Vitória, bem como a 
Comissão Pastoral da Terra CPT/MG e a CÁRITAS 
Brasileira/Regional MG apresentam a v. Sa. reivindicações 
relacionadas à Reforma Agrária em nosso Estado . 

Tendo clareza que o cargo pertence ao Senhor Presidente da 
República, Dr. Itamar Franco. exigimos a imediata exoneração 
do atual Superintendente Regional do INCRA, Dr. Geraldo 
Resende . 

Entendemos que a Superintendência, enquanto principal órgão 
governamental a nível do Estado, responsável pela execução 
da Reforma Agrária, deve ser comandada por pessoa 
efetivamente sintonizada com as propostas do Governo e que 
tenha como concepção administrativa a prática do diálogo, o 
exercício da democracia e o respeito às Entidades 

É~--------------------------------------------------------------~ 



z a . 
u 

~ s 
' • • e 
" ~ . 
~ . • ~ 

• • ~ 
~ • 
~ 

360 

representativas dos Trabalhadores Rurais e aos funcionários 
da Autarquia." 

O documento continua nesse mesmo teor. 
Para a reunião, o Presidente já cedeu o Plenarinho e nós já 

estamos desempenhando o nosso papel, convidando a todos para 
a ela comparecerem, bem como o Deputado Geraldo Rezende, 
que já participou da reunião de ontem, para que os 
assentamentos possam sair do estado de calamidade pública e 
de miséria em que se encontram. 

Só para ilustrar, queremos dizer que quando os 
trabalhadores chegaram a esta Assembléia, ontem, foram 
recebidos, como não poderia deixar de ser, de braços 
abertos. Já o Presidente do INCRA convocou 300 policiais 
para cercarem o prédio. Essa casa. que é dos trabalhadores e 
que deveria recebê-los. foi fechada por convocação do 
Superintendente. que demonstrou não estar de acordo nem com 
a orientação do Presidente da República. 

Temos a certeza de que, por unanimidade, esta Casa dará o 
apoio necessário a esta luta justa e legítima. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

415i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 11/8/93 pelo 

Deputado João Batista 
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

inicialmente gostaríamos de solidarizar-nos com os 
companheiros que aqui se encontram e terão, neste momento. 
um encontro importante nesta Casa. para tratar de problemas 
sociais gravíssimos por que. lamentavelmente, passa este 
Estado, como, de resto, todo o Brasil. Acredito que, 
realmente, essa seja a hora de iniciarmos um movimento. um 
processo de implantação de uma reforma agrária neste País, 
que, enquanto as distorções sociais não forem completamente 
solucionadas, pelo menos diminuirá o sofrimento de muitos 
trabalhadores que aqui se encontram e que gostariam de ter 
terra para trabalhar. Sabemos claramente que não será a 
oferta pura e simples da terra que irá resolver o problema, 
mas que eles tenham condições de produzir. 
Sr. Presidente. gostaria também, ao reiterar o pedido de 

aprovação do nosso projeto, de discordar do companheiro 
Deputado Antônio Pinheiro quando lamenta a prioridade de 
obras na Capital. Discordo do ilustre Deputado porque, 
quando o Governo não faz, a oposição faz papel de franco-
atirador e de estil ingue, dizendo que o Governo é omisso e 
parasita. Mas. quando o Governo começa a desenvolver um 
trabalho de implantação de obras que até então não foi 
possível. porque todos nós sabemos da desgraça em que o Sr. 
Newton Cardoso transformou este Estado, temos de lamentar 
quando alguns companheiros entendem que essas obras não 
sejam prioritárias. quando, lamentavelmente, este País passa 
por um processo de fome, de miséria. É importante que nós 
saibamos considerar que o problema da miserabilidade do País 
não é de un1ca e exclusiva responsabilidade da classe 
política. É responsabilidade da sociedade como um todo: dos 
empresários que querem grandes lucros e, princlpalmente, dos 

·L-------------------------------------------------------------~ 
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Bancos, como afirma uma revista semanal, comentando os altos 
juros cobrados pelo sistema bancário do País. 
Essas diferenças sociais são exatamente o ajustamento de 

diferentes motivos que acabam por provocar este estado de 
calamidade em todo o_ Pais. Precisamos. realmente. encontrar 
uma forma de investir, realizando obras que gerem novos 
empregos. As empreiteiras e as construtoras irão, sim, 
auferir seus lucros, mas var1as e várias pessoas estarão 
empregadas. Acreditamos que o Estado consiga a contratação 
de aproximadamente 10 mil empregados com os canteiros de 
obras que serão implantados a partir deste mês de agosto. 

Gostaríamos de colocarnos contra a posição do nosso 
companheiro ao endereçar uma critica ao Governo, no momento 
em que este Governo começa a fazer aquilo que todos 
reclamavam. Temos de reconhecer que, em dois anos e meio. o 
Governo do Estado teria que sanear suas contas. Inclusive, 
este Governo herdou contas trabalhistas do DER-MG, do 
funcionalismo público e de diferentes segmentos. Essas 
dividas foram deixadas pelo Sr. Newton Cardoso, e, 
lamentavelmente, hoje ainda escutamos pessoas dizerem que 
irão votar em Newton Cardoso. 

Na oportunidade, gostaria de revelar a minha indignação por 
minha cidade, Uberaba, ter chegado a prestar, por meio de 
uma entidade, uma homenagem ao Sr. Newton Cardoso. 
Homenagear Newton Cardoso significa aplaudir a corrupção, o 
desmando e até o desrespeito para com o cidadão que paga 
seus impostos em dia. 
Ilustre Deputado Antônio Pinheiro, governo corrupto é o que 

gera desemprego, acaba com a saúde e a educação. E este 
Estado. que. agora, parece ter renascido das cinzas. 
passará. sim, a conquistar novos espaços. Gostaria, em vez 
de criticar o Governador, de cumprimentá-lo pela coragem de 
investir e acreditar que. por meio da criação de novos 
empregos e escolas no Estado, estaremos iniciando um 
processo que, se não acabar, pelo menos vai reduzir a 
miséria e a fome que se alastram e nas quais, 
lamentavelmente, Minas ostenta, hoje, exatamente o 2Q lugar, 
perdendo apenas para o Estado baiano. 
Gostaria, ao mesmo tempo, de lamentar que o Sr. Newton 

Cardoso tenha sido até homenageado por uma entidade de 
classe na minha cidade, Uberaba, e cumprimentar o Governador 
Hélio Garcia pela execução de obras. Outras tantas obras 
virão. Uma delas, de conhecimento do Deputado, é o Projeto 
SOMMA, que vai permitir a 155 municípios mineiros investir 
em saneamento básico, numa nova estruturação deste Estado . 

Esses projetos são sociais e precisamos ter a coragem de 
falar para o povo que o Governo não está omisso. Na verdade. 
encontrou dificuldades e as está superando. Muito obrigado . 

415i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 11/8/93 pelo 

Deputado Wilson Pires 
O Deputado Wilson Pires -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

venho à tribuna apenas para ler uma nota publicada no 

,L_ ______________________________________________________ __ 
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"Jornal do Bras i 1" de ontem, a qual gostaria ficasse 
transcrita nos anais desta Casa. (-Lê:) 

"Vanguarda do Atraso* 
O PT vem se transformando sob os nossos olhos e ninguém 

parece estar atribuindo a devida importância ao processo. 
Começou como um projeto político de sociedade civil e hoje é 
um partido dirigido por profissionais da política, 
sustentados com dinheiro público. 

Esta burocratização precoce esclerosou seus núcleos de 
militantes e comprometeu seu sonho original de se constituir 
em autêntico partido de massas. A máquina do PT vive hoje de 
contribuições de parlamentares, prefeitos. secretários, 
assessores e até mesmo do arcaico imposto sindical, 
cristalizando no comando do partido os detentores de 
mandatos populares e quadros profissionais da política. 

Tudo isso está ligando indissoluvelmente o partido com a 
ordem institucional que. em princ1p1o, ele pretendia 
alterar. Na verdade, o PT está cada vez mais parecido com o 
Estado brasileiro. do qual ele se tornou com o passar do 
tempo um ferrenho defensor. O partido do operariado paulista 
transformou-se no partido dos funcionários públicos. O 
partido contestador do modelo fala hoje a 1 inguagem da 
classe média. 

Uma tal transformação no sentido do estatismo. do popul ismo 
e do empreguismo, financiada com o dinheiro do contribuinte, 
vem sendo servida pela central de informações montada pela 
CUT, que controla 175 entidades sindicais de funcionários 
públicos federais, estaduais e mun1c1pais. Bancários. 
petroleiros. professores e militares e servidores criaram um 
autêntico SNI por conta própria, utilizando o pendor na-
cional pela indiscrição e pelo rumor em benefício próprio. 

É ilusão achar que o PT coleta informações apenas para 
combater os vilões de colarinho branco. Os objetivos 
principais são preservar intocada a Constituição de 1988 e 
eleger Lula. Qualquer movimento privatizante, anti estatal, 
anticorporativo suscita imediatamente o contra-ataque dos 
arapongas vermelhos infiltrados nas estatais, bancos e 
quartéis. 

Não há a menor dúvida de que o PT, hoje, se esmera na 
defesa ardorosa das promessas utópicas da Carta que mais 
pedem revisão: a estabilidade a qualquer preço do emprego, a 
aposentadoria por tempo de serviço, os monopólios estatais e 
os penduricalhos encaixados por determinados grupos sociais. 

É de se questionar se essas transformações não tornaram o 
PT um partido conservador por excelência, predisposto contra 
a reforma do Estado, a livre negociação e a concorrência. Em 
compensação, f i xado no sa 1 á r i o, na aposentadoria, no 
tabelamento dos juros, na economia fechada. Marx se 
reviraria no túmulo ao ser informado que o funcionalismo 
público se tornou a vanguarda do proletariado . 

É espantoso observar o PT se dirigir em marcha batida na 
direção de um modelo que faliu no mundo inteiro. E que conte 
para isso com a cumplicidade dos inúmeros fiscais do Lula 
instalados na burocracia estatal." 

É L-------------------------------------------------------~ 
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(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
Quero apenas deixar transcrito esse artigo, intitulado 

"Vanguarda do Atraso". publicado no "Jornal do Brasil", 
ontem, dia 10/8/93. Muito obrigado. Sr. Presidente. 

415ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 11/8/93 pelo 

Deputado Marcos Helênlo 
O Deputado Marcos Helênto- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público aqui presente, trabalhadores rurais que se encontram 
nesta Casa aguardando decisão sobre os problemas de 
ocupação. sobre o grande problema dos latifúndios, o assunto 
que me traz a esta tribuna hoje diz respeito à possível 
saída de um Delegado de Polícia de Governador Valadares. 

Mas antes de falar sobre essa questão, tenho que tecer 
alguns comentários sobre a fala do meu antecessor. Deputado 
Wilson Pires, o Deputado que mais apoiou e defendeu Collor 
de Mello nesta Casa. mesmo sabendo do "Esquema PC". 

Ficamos muito tranqüilos quando ouvimos falar que os 
trabalhadores rurais, os sem-casas, os sem-terras estão 
dando uma contribuição financeira ao PT. É melhor do que ser 
mantido pelos latifundiários. pelos banqueiros, pelos 
cartéis do cimento e do transporte, por elementos ligados a 
PC Farias. Nós também damos uma contribuição de 30% ao nosso 
partido. Cada Deputado. cada Vereador. cada Prefeito dá uma 
contribuição ao partido, e é com essa contribuição que o 
partido se estrutura. se organiza. O PT é um partido 
transparente, que não tem nada a esconder. um partido que 
tem princípios, tem proposta. Esta é uma discussão que vai 
longe. Na verdade, o Deputado Wilson Pires sabe disso. Quem 
não sabe, troca de partido todos os dias. Nós não trocamos 
de partido. Estamos no PT desde a sua fundação e vamos 
continuar. 

Há tantos partidos hoje que os Deputados nem sabem em que 
partido estão. O nosso é o PT; é onde temos a tranqüilidade 
de atuar. 

Mas, como já dissemos. o assunto que nos traz hoje aqui é o 
seguinte: instauramos uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para apurar uma série ·de crimes que foram cometidos na 5ª 
Delegacia Regional de Policia do vale do Rio Doce. Foi tudo 
apurado. Houve um trabalho da Corregedoria de Polícia, um 
trabalho da Promotoria Pública e vários Delegados e 
detetives foram afastados. 

Hoje, Governador Valadares está. felizmente, sendo dirigida 
pelo Dr. Leovaldo Naves. Delegado Regional. É um Delegado 
sério. competente, que possui métodos bastante didáticos . 
Ele tem muito respeito pelos cidadãos, respeita os direitos 
humanos e a população está aprovando. O Dr. Leovaldo é um 
Delegado c i os o, independente, que procura. rea 1 mente, 
cumprir a lei, levando em conta os problemas existentes. 

No entanto, ele está caindo em desgraça porque está 
querendo combater o crime organizado, o dos banqueiros do 
jogo do bicho. Alguns políticos estão também querendo 
derrubá-lo. Ele começou a mexer em caixa de marimbondos, em 
um grupo que sempre se manteve no poder. O Dr. Leovaldo 
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Naves está procurando ser um Delegado isento. e 
independente, mas está sendo organizada uma ação para fazer 
com que ele saia daquela cidade. 

As associações, os movimentos populares e os próprios 
empresários que querem ver ali uma políc1a séria, uma 
polícia que trata realmente dos grandes problemas, 
acompanhando a população sem terrorismos, sem torturas, 
estão apoiando a permanência do Dr. Leovaldo Naves. Aqueles 
que estão se sentindo prejudicados pelo fato de ele estar 
procurando investigar acontecimentos que envolveram a nossa 
cidade nos últimos meses, a partir de um atentado ao 
Prefeito, estão perseguindo-o para que ele saia de 
Governador Valadares. 

Por isso, quero manifestar o meu apolo e, também, pedir aos 
Srs. Deputados que procurem o Dr. José Resende . Secretário 
de Segurança Pública. para que mais uma injustiça não seja 
cometida. Pedimos que o citado Delegado seja mantido à 
frente da Sa Delegacia Regional de Governador Valadares. 
Portanto, estamos nesta tribuna para manifestar o nosso 
apoio, em nome da sociedade. que representamos. para que ele 
possa desenvolver o seu trabalho, como tem feito até agora. 
Muito obrigado. 

416ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 12/8/93 pelo 

Deputado Raul Messtas 
o Deputado Raul Messtas -Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Venho a esta tribuna fazer alguns comentários sobre o Ciclo 
Nacional de Debates. cuja reunião de hoje pela manhã nesta 
Casa foi a respeito da revisão constitucional. 

Entendo ser muito oportuno o acontecimento, porque é de se 
notar que esses debates, ou melhor, esses ciclos nacionais 
estão fazendo parte do cotidiano da política em Minas 
Gerais. É curioso notar que, no início da semana, em um 
ciclo de debates sobre o mesmo tema, na Fundação João 
Pinheiro. com personalidades das mais ilustres do nosso Pais 

como o médico e Deputado Sérgio Arouca e como Roberto 
Freire. Líder do Governo - para tristeza nossa, o auditório 
estava muito vazio. E hoje pela manhã, o Plenário e as 
galerias da Assembléia estavam repletos. o que indica que os 
ciclos de debates promovidos pela Assembléia já fazem parte 
de um roteiro de discussão política no nosso Estado. O 
acontecimento é realmente oportuno, e esperamos que haja 
mais debates, porque é disso que estamos precisando. 

Dito isso, gostaria de fazer um comentário sobre uma das 
respostas que me foram dadas. Tive a oportunidade de fazer 
uma pergunta ao Dr. Oscar Dias Corrêa e ao Dr. Pimenta da 
Veiga e, na hora. não pude polemizar com eles. Mas não posso 
concordar com o que foi dito aqui pelos dois. Refiro-me à 
vedação que existe na nossa Constituição Federal, mais 
precisamente no art. 7Q, inciso IV. Esse dispositivo proibe 
a vinculação de qualquer coisa ao salário mfnimo. Então, a 
pergunta que eu fiz foi a seguinte: O art. 3Q da 
Constituição diz que um dos Objetivos da República 
brasileira é diminuir as diferenças sociais e regionais. No 
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entanto. o art. 7Q, inciso IV, estabelece a existência de um 
salário mínimo unificado, conceitua salário mínimo, diz 
quais as despesas que um salário mínimo deve cobrir, mas 
termina vedando a sua vinculação a qualquer coisa, ou seja, 
nada pode ser vinculado ao salário mínimo. Essa vinculação 
não seria uma forma de impedir a distorção salarial que 
existe em nosso País? Essa é a pergunta que eu faço sempre e 
que continuarei fazendo. 

Recentemente, não sei se no mês de junho ou julho, na 
revista "Exame", da Abril Cultural, revista muito competente 
por sinal, foi publicada uma análise sobre a questão 
salarial no nosso Pais, apresentando todos os aspectos do 
assunto. E o que notamos é que está crescendo, dia a dia, 
mês a mês. ano a ano. o abismo existente entre o salário 
mínimo e os salários dos altos técnicos. dos altos 
executivos, principalmente dos cargos de direção das 
empresas pUblicas e das empresas privadas. nacionais e 
multinacionais. Temos conhecimento extra-oficial de que, por 
exemplo, numa estatal como a TELEMIG, um gerente está 
recebendo em torno de CR$450.000,00. Então, esse abismo 
entre o salário mínimo e os altos salários, principalmente, 
mas não só das estatais, é cada vez maior. 

Tenho absoluta convicção de que o problema do Brasil não é 
a pobreza. O problema do Brasil é a divisão de riquezas. O 
que temos notado é que a burguesia brasileira, ou seja. a 
classe alta, que ganha muito, vive muito melhor do que vivem 
os altos empresários no exterior. Um rico no Brasil tem 
muito mais privilégios do que um rico nos Estados Unidos ou 
na Europa. Evidentemente que não estamos falando dos 
"Rockfellers"; esses, não, pois têm privilégios quase 
imensuráveis. Mas a maioria das pessoas que compõe a classe 
média no exterior não tem as mesmas possibilidades e 
condições de vida dos brasileiros ricos. Nesses países 
desenvolvidos, o salário mínimo é mais alto. 

Qua 1 a fórmu 1 a para consegui r mos e 1 i mina r essas 
disparidades salariais? Seria a vinculação do salário mínimo 
à renda máxima. Já tentamos. diversas vezes, essa 
vinculação. apresentando projetos com esse fim, desde o meu 
primeiro mandato. Um de nossos projetos vinculava o salário 
do servidor ao salário dos Deputados. Enfim, tentamos vários 
tipos- de v i ncu 1 ações, mas sempre ouvíamos os mesmos argumen-
tos contrários. Diziam o seguinte: "Em que pese ao objetivo 
nobre do Deputado. esta medida é inconstitucional". Muito 
bem. Precisamos mudar a Constituição nesse aspecto. Ouvimos 
as mesmas respostas dos Srs. Oscar Dias Corrêa e Pimenta da 
Veiga: "Em que pese ao caráter da pergunta do Deputado, esta 
vedação é para coibir o processo inflac1onário". Segundo os 
senhores debatedores, antes havia a possibilidade da 
vinculação e tudo foi vinculado ao salário mínimo. E, na 
prática_, ficou demonstrado que a vinculação é inflacionária. 
Então, vedou-se a vinculação. Eu pergunto, então, o 
seguinte: com a vedação dessa vinculação, a inflação 
diminuiu? Não! Não diminuiu. E o abismo, ou seja, o fosso 
existente entre o salário mínimo e os altos salários, 
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diminuiu? Também não. Pelo contrário, essa diferença au-
mentou. Recente reportagem da revista "Exame" mostra que 
essa diferença aumenta mês a mês. 

Quanto à possibilidade de uma possível vinculação dos 
salários ao salário mínimo ser inflacionária, poderíamos ter 
outras soluções. Uma delas seria vedar essa vinculação em 
determinados casos. Por exemplo, os aumentos dos aluguéis 
poderiam ser excluídos dessa vinculação, pois influem na 
vida da classe média e do cidadão comum no Brasil. 
Sinceramente, não foram convincentes os argumentos dos 
senhores debatedores contra o fim dessa vedação. Continuo 
afirmando que precisamos acabar com essa proibição da 
Constituição Federal. Do contrário, o salário mini mo acabará 
sendo quase simbólico, sem valor. Os preços continuarão 
subindo. o salário dos grandes continuará subindo. mas o 
salário da maioria dos trabalhadores continuará cada vez 
menor. Muito obrigado. 

416i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 12/8/93 pelo 

Deputado Ibrahlm Jacob 
O Deputado Ibrahfm Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados: 
(-Lê requerimento em que solicita seja formulado voto de 

congratulações com o Cel. Mário Lúcio Calçado. Comandante 
Militar de Minas Gerais, pelo magnífico trabalho que vem 
desenvolvendo em favor dos carentes e do menor abandonado de 
nosso Estado. A justificação do requerimento é a seguinte:) 
"É, sem a menor dúvida, atitude heróica e rara qualquer 
iniciativa que se faça, na crise atual, em socorro dos 
miseráveis e dos menores abandonados de rua. símbolos 
deprimentes e dolorosos da criminosa indigência em que vivem 
milhões de irmãos brasileiros, feitos párias e levados ao 
desespero pela sanha do poder e do dinheiro. 

o Cel. Mário Lúcio Calçado é uma dessas figuras exemplares 
e raras de nossa atualidade. Imbuído de altruismo e munido 
de coragem, dedicou-se a essa tarefa importante, difícil e 
ingrata, mas de grande valor social e moral, que é a de 
tentar amenizar o sofrimento dos mais necessitados. 

É importante notar que esse militar de escol, meu 
conterrâneo ilustre e amigo sincero, levado pelo mais puro 
dos idealismos, movido por sua excelente formação cristã e 
humanística, está realizando um trabalho deveras grandioso 
que é o de oferecer, na Capital e no interior, refeição 
quente aos pobres e menores abandonados, tirando das ruas 
estes últimos, com habilidade, mantendo centenas deles na 
Fazenda Capitão Eduardo e no Posto do Barreiro, onde lhes é 
oferecido um processo educativo e de orientação 
profissional. 

Essa tarefa, por si, justifica a nossa plena confiança e 
admiração pelo Cel. Calçado, que, com todos os méritos, 
sempre conseguiu levar a cabo outras empreitadas corajosas e 
de igual envergadura, e que, presumimos, terá agora outro 
êxito expressivo em favor da sociedade. 

Não podemos deixar de, neste momento. patentear o nosso 
irrestrito apoio e incentivo ao Cel. Mário Lúcio Calçado, 
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convictos de que os resultados dessa sua feliz e oportuna 
experiência deverão ser tomados como padrão e plataforma da 
comunidade para se lançar em vôos mais longos e audaciosos 
em defesa dos pobres e dos indigentes. 
Sabendo da perspicácia com que o respeitabilíssimo militar 

se dedica às obras e motivos sociais, conhecendo os seus 
métodos seguros e ponderados e apreciando a dimensão de seu 
idealismo. resta-nos, sim, esperar o seu sucesso na causa, 
que será um exemplo de mais um rumo a ser seguido. 

É dentro desse pensamento que faço o presente requerimento, 
enaltecendo a iniciativa, valorizando o cidadão que chama a 
si uma pesada responsabilidade, inspirado na fraternidade e 
no compromisso social." 

416s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 12/8/93 pelo 

Deputado José Militão 
O Deputado José Militão -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

em boa hora, o Governo de Minas Gerais, através da 
Secretaria da Fazenda. lançou o Primeiro Plano de 
Fiscalização. Todos nós sabemos que a arrecadação de nosso 
Estado estava insuficiente para arcar com as despesas 
relativas ao pagamento do pessoal, ao custeio da máquina e 
aos investimentos. 

Nós, que conhecemos bem o problema da fiscalização e o 
sistema tributário mineiro, temos a certeza de que este 
Primeiro Plano de Fiscalização deverá carrear para os cofres 
do Estado uma parcela significativa de impostos sonegados. 
E, como são sonegados os impostos mineiros! 

A máquina fiscal de Minas esteve, por muito tempo, 
desmotivada, paralisada, o que propiciava a um grande 
número de contribuintes praticar abertamente a sonegação, 
prejudicando a receita estadual. E cada vez que CR$1,00 
deixa de entrar nos cofres públicos é sinal de que alguém, 
lá na ponta - e, geralmente, esse alguém é o mais miserável 
-vai ficar dependendo de algum beneficio do setor público. 
Certamente, esse alguém. dependente daquele CR$1,00 que 
deveria ter entrado nos cofres estaduais. não vai ter o seu 
remédio, não vai ter assistência eficiente que Estados e 
municípios devem proporcionar à população, como manda a 
nossa Constituição . 

Esperamos que o Estado não faça desse Primeiro Plano de 
Fiscalização um episódio, apenas, em busca do dinheiro 
sonegado. Esperamos que o Estado faça sempre, diuturnamente, 
uma fiscalização eficiente, para que tenha condições de 
promover o bem-estar social para a sua população. Só assim, 
com uma receita eficiente; só assim, com a receita não sendo 
sonegada é que o Estado pode dar aos seus funcionários 
melhores salários, pode proporcionar ao povo melhores condi-
ções de vida, melhores condições de saúde, mais bem-estar 
social, iluminação ruraf. iluminação pública, enfim, todo o 
bem-estar que o serviço público deve levar ao seu povo . 

Estamos aqui para dizer que chegou a hora de também nós, 
Deputados á Assembléia Legislativa, aplaudirmos a ação que o 
Estado vem desenvolvendo para diminuir a sonegação pública . 
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É nosso dever conclamar todos os contribuintes a recolherem 
em dia suas obrigações f1scais, e fazer com que o povo, de 
um modo geral, empenhe-se nessa arrancada, que não é 
mineira, mas nacional, objetivando levar aos cofres públicos 
aquilo que lhe pertence de direito. 

Queremos, também. fazer um alerta: não é o contribuinte o 
efetivo pagador dos impostos. O efetivo pagador dos impostos 
é o consumidor. Toda vez que compramos alguma coisa. pagamos 
impostos embutidos no preço do produto, e aquele que de1xa 
de levar para os cofres públ ices o dinheiro que já tirou do 
contribuinte de fato. que é o consumidor, este sim, está 
fazendo uma apropriação indébita de um dinheiro que não é 
dele, de um dinheiro que é de toda a sociedade. Muito 
obrigado. 

416a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 12/8/93 pelo 

Deputado Homero Duarte 
O Deputado Homero Duarte Sr. Presidente. irmãos 

Deputados, amigos presentes nas galerias, passo a ler nesta 
tribuna e peço a atenção dos Srs. Deputados para o seguinte 
artigo, de autoria de Anis José Leão, publicado no jornal 
"Estado de Minas" em 6 de julho último. O texto é um diálogo 
entre duas pessoas que assim conversam: (-Lê:) 

"Imexibi 1 idade cartorária* 
- Vai daí me deu na sapituca e perguntei a ele como é que 

aquela moça linda, aquele pedaço de mau caminho havia se 
tornado titular efetiva do cargo de ajudante da Justiça na 
Comarca? 

- Uai, você não sabe, não? Muito me admira. 
-Concurso público, como manda a lei. 
-Concurso público uma ova. Faz mais de 25 anos que na 

maioria das comarcas não se faz concurso público para 
nomeação de serventuários da justiça, notários. tabeliães, 
oficiais do registro de morte, nascimento e enterramento. 

- Então, como é que as pessoas se aboletam nesses cargos? 
- Mais ou menos assim, campeão. O titular do cartório (ou 

da coisa) chama, pra auxiliar dele, uma filha, um parente ou 
um amigo do peito. Esse auxiliar. depois, faz uma prova, 
perante o juiz, o promotor, o advogado da Ordem, e é dificil 
que perca a prova, quase sempre é declarado bom, e então 
fica sendo escrevente substituto ou outro apelido 
marmeládico, já no tréquim de um dia ser definitivo no 
lugar. 
- E depois, que é que acontece? 

O titular aposenta-se ou morre. o 
governando, esperando que a Justiça mande 
concurso público. 

substituto fica 
abrir o tal de 

- Ai. o juiz abre o concurso. sapeca um edital chamando 
quem quiser disputar o cargo, não abre? 

- Abre não. A lambança vai ficando, de repente vem uma lei 
maluca. até a mais poderosa delas. e diz que as pessoas que 
estiverem exercendo cargo ou função públicos há mais de um 
tiquinho de anos são consideradas imexiveis e indespejáveis. 

- Efetivadas no serviço . 
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-É. Essa história é antiga: no pessoal auxiliar da 
Justiça, os cargos passam de pai pra filho, é um feudo 
supinamente rendoso, vitalício, ninguém bota a mão. Essa 
gente que passa escritura de venda de casa ou terreno. que 
registra ou matricula os imóveis, que reconhecia firma até 
de gente que não firma nada, essa gente fatura o dinheiro 
que quer. Tabela de custas com esse pessoal não funciona, 
não há pra quem reclamar. Se você dá o grito, leva tinta, 
ele atrasa seu serviço (pago adiantado). E o melhor presente 
que um governante pode dar prum seu cupincha. De vez em 
quando, um deles desobedece à tabela, faz um precinho melhor 
pra alguém importante, mas já de olho em receber favor ou 
amaciar qualquer pensamento de punição. 

Não tem jeito, ó meu, de fazer uma lei pra dar 
corrigimento nessa turma, não? 

- Não há jeito, não. Os donos de cartórios são senadores. 
deputados. têm um grupo de pressão que nem os governos de 4 
estrelas conseguiram espaventar. Quando alguém fala baixinho 
que esses serviços deviam passar para o poder público, a 
preço tabelado, e os servidores ganharem vencimento do 
governo, eles pagam uma bitela de publicidade pra dizer que 
aquilo que é serviço público não presta, que só o particular 
é que faz bem e depressa essa meleca desse servlço herdado 
do paternalismo e protecionismo lisboetas. Está pra nascer 
macho que tome a mina de ouro das mãos desses principes e a 
coloque em nome do Estado ou em disputa pública mediante, 
concurso sério e pra valer. 

- É, você parece dominar o assunto, moço. 
Pudera! Meu tataravó foi dono do cartório e é 

precisamente este que agora me pertence!. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
O ilustre autor é Diretor da Secretaria de Coordenação 

Eleitoral do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais. Advogado e jornalista ilustre, foi um dos criadores 
do curso de Jornalismo da UFMG. Ali lecionou por ffiuito anos, 
inclusive a matéria Ética Profissional. 

As palavras muito claras e bem-humoradas do Prof. Anis José 
Leão mostram muito bem o quanto o nosso Estado necessita de 
uma lei que regulamente os serviços cartoriais e de 
registro . 

É mesmo uma vergonha que todos nós, Deputadas desta 
respeitável Assembléia, deixemos sem re~ulamentação um 
serviço público de tamanha importáncia. E uma vergonha 
deixarmos essa máfia cartorária como está. Há dezenas e 
dezenas de anos. Há séculos, na verdade . 

Não queremos "trem da a 1 egr i a". de forma a 1 guma. Isso as 
Constituições da República e do Estado proíbem 
terminantemente. Queremos. sim, é acabar com a alegria 
desenfreada de uns às custas do sacrifício e do desrespeito 
a toda população . 

Frisando as frases do Prof. Anis, "está pra nascer macho 
que tome a mina de ouro das maos desses príncipes e a 
coloque em nome do Estado ou em disputa pública". Espero que 
neste Plenário tenhamos não machos, mas homens e mulheres 
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com ser1edade 
esse problema 
obrigado. 

e firmeza bastantes para resolver pelo menos 
que tortura nossas consciências. Muito 

416ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 12/8/93 

pelo Deputado RoDerto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho- Sr.Presidente, colegas do 

Plenário, antes do recesso. ou da suspensão dos trabalhos no 
primeiro semestre, nós entramos com um requerimento 
solicitando a continuidade do processo de "impeachment" 
instaurado contra o ex-Governador Newton Cardoso. tendo em 
vista que, à época. o então Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Kemil Kumaira, havia suspendido a 
tramitação do referido pedido, sob a alegação de que o ex-
Governador havia entrado com uma ação de calúnia contra os 
impetrantes, e aquela ação se encontrava tramitando no 
Supremo Tribunal de Justiça. 

O parecer do Presidente, à época, foi claro: "Suspenda a 
tramitação até pronunciamento do Superior Tribunal de 
Justiça, tendo em vista que o teor das denúncias - uma,de 
calúnia e outra de "impeachment" -era o mesmo e. na medida 
em que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciasse, e se 
a calúnia fosse comprovada, não teria sentido o 
"impeachment"." Ao contrário, se a exceção da verdade fosse 
provada, as provas do "impeachment" estariam, pela justiça, 
decididas e convalidadas. 

Como o Superior Tribunal de Justiça acatou por unanimidade 
a exceção da verdade interposta, já tendo. inclusive, sido 
publicada a ementa, demos entrada com um pedido no sentido 
de que o processo tenha sua tramitação legal e natural. A 
Presidência encaminhou o referido pedido à Comissão de 
Constituição e Justiça, e parece-nos, pelos fatos, que 
aquela comissão, deliberadamente, está protelando, e 
protelou tanto que o prazo que tinha para dar seu parecer já 
se esgotou. O prazo de apreciação de requerimentos pela 
comissão é de oito dias. O requerimento, de posse da 
comissão, foi publicado no dia 2, e o prazo expirou ontem. 
dia 1 1. 

Diante dos fatos, solicitamos 
imediatamente a designação. em 
parecer oral do requerimento, 
tramitação desse processo, até 
justiça. Muito obrigado. 

que esta Presidência faça 
Plenário, de um Relator para 
a fim de que possamos ter a 

mesmo por uma questão de 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 20 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

371 

SUMÁRIO' ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Ata-
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.579 ao 
1.582/93 Requerimentos do nQ 4.609 ao 4.625/93 
Requerimentos da Comissão de Justiça e dos Deputados 
Wanderley Ávila e outros, Glycon Terra Pinto. Bernardo 
Rubinger. Elmiro Nascimento (3), Roberto Carvalho e Marcos 
Helênio Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Direitos e Garantias Fundamentais e de Educação e dos 
Deputados Tarcísio Henriques (2). Simão Pedro Toledo, 
Roberto Luiz Soares. Maria Olívia, Márcio Miranda (2), José 
Militão, Mauri Torres (2) e Geraldo da Costa Pereira (4) -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado José Mil i tão- 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA), 1ª Fase' Leitura de comunicações 
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Wanderley Ávila e Glycon Terra Pinto; deferimento- Questão 
de ordem - Requerimento da Comissão de Justiça; deferimento 
- Requerimentos dos Deputados Bernardo Rubinger, Elmiro 
Nascimento (3), Roberto Carvalho e Marcos Helênio: aprovação 
-Requerimento no 4.412/93; aprovação, com as Emendas nQs 1 
e 2 - Requerimento no 4.413/93: aprovação, com as Emendas 
nos 1 e 2 - Requerimentos nQs 4.446 e 4.528/93; aprovação -
2g Fase: Questão de ordem Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em turno único, do veto à Proposição 
de Lei nQ 11.877; discurso do Deputado José Maria Pinto; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Bonifácio 
Mourão, José Mi 1 itão, Hely Tarquinio, Amí lcar Padovani e 
Geraldo Rezende; votação do veto ao art. 11 (parecer pela 
rejeição); manutenção do veto; votação do art. 12 (parecer 
pela manutenção); manutenção do veto- ENCERRAMENTO- ORDEM 
DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h14min, 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 - Aílton Vilela- Ajalmar S1lva-
Álvaro António - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - António 
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão- Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssimo Freitas- Dílzon Melo 
-Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa Alves- Ermano Batista 
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Rezende- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio- Homero Duarte- Ibrahim Jacob- João Batista-
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João Marques Jorge Eduardo Jorge Hannas José 
Bonifácio- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto-
José Renato- Marcelo Cecé -Márcio Miranda - Marcos Helênio 
-Maria Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri 
Torres Miguel Barbosa Paulo Pettersen Pérícles 
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos-
Sebastião Costa -Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Âvila- Wel lington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A I ista de 
comparecimento registra a eKistência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder ã leitura da ata 
da reunião anterior. 

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-O Deputado Edward Abreu, 2o-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 1.579/93 

Autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço 
decorrentes de movimento grevista. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a anistiar as 

faltas ao serviço pUblico, quando decorrentes do movimento 
grevista do funcionalismo estadual levado a efeito no 
período de 10 de março de 1993 a 24 de maio de 1993. 
Parágrafo único - A anistia a que se refere este artigo não 

implica dispensa de reposição dos dias parados. quando a 
atividade objeto de paralisação estiver, por força de lei, 
submetida a calendário anual próprio. 
Art. 2Q -O Poder Executivo providenciará para que a 

anistia seja concedida em caráter geral, resguardando-se a 
contagem dos dias paralisados para todos os efeitos de 
di rei to. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. 18 de agosto de 1993. 
José Militão 
Justificação: A última greve do funcionalismo público levou 

o Governo Estadual a cortar os dias parados, à exceção do 
pessoal do magistério, que recebeu pagamento à medida que 
repôs o calendário escolar. 

É, contudo, importante lembrar que a glosa dos dias parados 
não representa. na verdade, a grande perda. Com efeito. a 
perda maior està nos reflexos negativos do corte dos dias 

É~------------------------------------------------------------~ 
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parados sobre várias vantagens do funcionalismo, tais co~o o 
13Q salário, as férias-prêmio e as progressoes, 
prejudicando, de modo especial, os funcionários que se estão 
aposentando. 

É da maior oportunidade enfatizar que. nesse penoso 
processo reivindicatório do qual a greve fez parte, o 
Governo do Estado é. também. parte inadimplente, uma vez que 
até hoje não cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal 
que reconheceu. para o servidor público civil ou militar. a 
recomposição salarial ao nível real efetivamente percebido 
em outubro de 1986 (art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado). 

Nos termos do supracitado artigo, a recomposição salarial 
se daria em oito etapas trimestrais. Como até o momento o 
Governo do Estado não cumpriu a decisão do Supremo, espera-
se, pelo menos, de sua parte, um gesto de conciliação e de 
boa-vontade, mediante a anistia das faltas ao serviço 
decorrentes do último movimento grevista. 
-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 1.580/93 
Dá a denominação de Rodovia Adolfo Engel à Rodovia 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Rodovia Adolfo 

Rodovia MG-184. 

MG-184. 
decreta: 
Engel a 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 18 de agosto de 1993. 
M í 1 t on Sa 11 es 
Justificação: Adolfo Engel foi fundador da extinta UON em 

Alfenas e Presidente, sucessivamente. dos diretórios 
municipais desse partido, da Arena e do PDS, até seu 
falecimento. 

Foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Alfenas, 
em várias legislaturas, e Vice-Prefeito Municipal, de 1977 a 
1982. 

Em 1937, fundou com seu irmão a firma Engel & Irmão, 
foi ampliando e diversificando, passando para 
Comercial Ltda. e, depois, a Veasa Veículos 
concessionária da Ford. 

que se 
Engel 

Ltda .. 

Adolfo Engel buscava a implantação de um parque industrtal, 
pois sempre dizia: "O único meio de segurar o JOvem 
alfenense aqui será a implantação de indústrias". Seu sonho 
foi concretizado na Administração Hesse Luiz Pereira com a 
assinatura do convênio com a CDI-MG para a implantação do 
Distrito Industrial de Alfenas. Nada mais justo do que 
prestar ao extraordinário homem que foi Adolfo Engel mais 
esta homenagem como reconhecimento ao seu trabalho . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Administração Pública, para 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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deliberação. nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.581/93 
Declara de utilidade pública o Movimento Gnóstico Cristão 

Universal do Brasil na Nova Ordem- Centro de Estudos Juiz 
de Fora, 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 Movimento 

Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem- Centro 
de Estudos Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reunt6es. 18 de agosto de 1993. 
Amilcar Padovani 
Justificação: O Movimento Gnóstico Cristão Universal do 

Brasil na Nova Ordem -Centro de Estudos Juiz de Fora, com 
sede no Município de Juiz de Fora. é uma instituição 
cultural sem fins lucrativos, de caráter privado e duração 
indeterminada. 
O dia 4/2/86 marcou o início, em Juiz de Fora, das 

atividades da entidade, que tem como principal finalidade 
proporcionar a todos os que se interessarem a oportunidade 
de adquirir autoconhecimento psicológico através de cursos 
programados de ciência gnóstica, oferecidos gratuitamente em 
conferências públicas. 

Devidamente registrada em cartório, a entidade tem a 
seguinte diretoria: Presidente: José Mário de Oliveira; 
Vice-Presidente: Ilson Silva de Oliveira; Secretário: Hélio 
Coelho do Nascimento; Tesoureira: Izabel Cristina de Aquino 
Ferreira; Revisor Fiscal: Manoel Henrique Schroder Xavier; 
lo-Vogal: Maria Regina de Almeida; 2Q-Vogal: Margareth 
C i r i lo. 

São pessoas de alta expressão na comunidade local, 
realmente empenhadas em desenvolver um trabalho sério e 
competente. 

Assim, apresentamos esta proposição, na certeza de que ela 
merecerá o apoio de todos os Deputados. 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.582/93 
Declara de utilidade pública o Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas - CAA -, com sede no Município 
de Montes Claros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAA -. com sede 
no Município de Montes Claros. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, 18 de agosto de 1993. 
Raul Messias 
Justificação: Importante instituição civil, o Centro de 

Agricultura Alternativa do Norte de Minas- CAA -, é órgão· 
de apo ia à pequena produção rura 1 nas áreas de 
experimentação, formação, formulação e implantação de 
modelo de desenvolvimento adequado às condições económicas. 
sociais, culturais e ecológicas da região. Desempenha de 
maneira exemplar as funções de assessoramento e orientação a 
comunidades rurais, associações de pequenos agricultores e 
sindicatos de trabalhadores rurais na sua organização, nas 
questões da terra, da produção, da transformação e da 
comercialização de seus produtos. 

A redução dos custos da produção de alimentos, a melhoria 
da sua qualidade biológica e a defesa e o incentivo à luta 
pela preservação da natureza são resultados visiveis da ação 
dos técnicos que compõem o Conselho Diretor, a assessoria e 
as equipes de trabalho da entidade. 

A declaração de utilidade pública da entidade em apreço 
virá reforçar as possibilidades de a população rural do 
Norte de nosso Estado ter mais um dos seus direitos sociais 
garantidos. 

- Publicado. v a i o 
exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Agropecuária, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inclso I, do Reglmento 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.609/93, do Deputado Wilson Pires. solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
impedimento do processo de desativação da COMIG, no 
Município de Poté. (-À Comissão de Política Energética.) 

NQ 4.610/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que 
seja prorrogado em 15 dias o prazo de entrega, pelas 
empresas, do Valor Adicionado Fiscal - VAF. 

NQ 4.611/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas à efetivação de medidas que enumera, a fim de que se 
dê cumprimento ao parágrafo único do art. 7Q da Resolução nQ 
5. 117. (-DistribuídoS à Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

NQ 4.612/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Cel. Mário Lúcio Calçado, Comandante da PMMG, em função do 
trabalho que vem desenvolvendo em favor dos carentes e, 
especialmente, do menor abandonado. 

NQ 4.613/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
de Planejamento com vistas à inclusão, na proposta 
orçamentária do Estado, de recursos para a construção de 
cadeta pública no Município de São Romão. (-Distribuídos à 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 4.614/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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na proposta 
construção de 
São Romão. (-À 

NQ 4.615/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento com vistas à inclusão. na proposta 
orçamentár1a do Estado, de recursos para a criação de uma 
escola agr1cola no Município de São Romão. (- À Comissão de 
Agropecuária.) 

Ng 4.616/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento com vistas à inclusão, na proposta 
orçamentária do Estado, de recursos para pavimentação com 
cascalho e retificação de trechos de estrada vicinal do 
Município de São Romão. 

NQ 4.617/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento com vistas a que constem, na próxima 
proposta orçamentária do Estado. recursos para construção e 
asfaltamento de estrada ligando o Município de São Romão a 
Ibiaí e a Barra do Guaicuí. (-Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.618/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária, de recursos para a 
construção de uma rede de esgoto no Município de São Romão. 

NQ 4.619/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária, de recursos para a reforma 
do hospital da rede urbana do Municipio de São Romão. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.620/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária, de recursos para a 
construção de ponte de concreto armado na localidade de 
Riacho da Ponte, Município de São Romão. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.621/93, do Deputado Bernardo 
seja formulado apelo ao Governador do 
do Planejamento e Coordenação Geral 

Rubinger, solicitando 
Estado e ao Secretário 
com vistas à inclusão, 

na próxima proposta orçamentária, de recursos para a compra 
de equipamentos para o hospital e o pronto-socorro do 
Município de São Romão. 

NQ 4.622/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária, de recursos para a 
construção de 100 casas populares no Município de São Romão. 
(- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 
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NQ 4.623/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária do Estado, de recursos para 
o calçamento ou asfaltamento de ruas da sede do Município de 
São Romão. (- À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.624/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento e Coordenação Geral com vistas à inclusão, 
na próxima proposta orçamentária, de recursos para a 
extensão da rede de energia elétrica da sede do Município de 
São Romão até os povoados de Barreiras. Batizal, Riacho do 
Mato e Passagem Funda. (- À Comissão de Po 1 ít i c a 
Energética. ) 

NQ 4.625/93, do Deputado Amilcar Padovani, sol i citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
pavimentação da estrada secundária que liga o Município de 
Belmiro Braga à Rodovia Rio/Juiz de Fora. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Da Comissão de Justiça, solicitando seja o Projeto de Lei 
nQ 1.474/93 anexado ao Projeto de Lei nQ 1.434/93. 

Do Deputado Wanderley Ávila e outros, sol i citando 
convocação de reunião especial com a finalidade de 
homenagear a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade -
CNEC - pela passagem de seu cinqüentenário. 

Do Deputado Glycon Terra Pinto. solicitando licença para 
comparecer ao encontro evangélico que se dará em Israel, de 
8 a 30 de setembro do corrente ano. 

Do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando seja atribuído 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei no 
1.494/93. 

Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja atribuído 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ 
1 . 562/93. 

Do Deputado Elmiro Nascimento. 
de Lei nQ 1.562/93 apreciado 
comissões a que foi distribuído. 

solicitando seja o Projeto 
em reunião conjunta das 

Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei no 2.231/90 e sua normal 
tramitação nesta Casa. 

Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando a constituição de 
uma comissão especial para acompanhar trabalhadores rurais 
na audiência que terão em Brasília com o Ministro da 
Agricultura, no dia 19 do corrente mês. 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja encaminhado ao 
Diretor do 6Q Distrito Rodoviário Federal o pedido de 
informações que ele enumera. referente a acidentes ocorridos 
nas rodovias de Minas no corrente ano. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Direitos e Garantias Fundamentais e de Educação e dos 
Deputados Tarcísio Henriques (2), Simão Pedro Toledo, 
Roberto Luiz Soares, Maria Olivia, Márcio Miranda (2), José 
Militão, Mauri Torres (2) e Geraldo da Costa Pereira (4). 
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Oradores Inscrttos 
-O Deputado José Mtlttão profere discurso, que será 

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

1ª Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao. com a 1ª 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 
Direitos e Garantias Fundamentais aprovação do 
Requerimento nQ 4.572/93, do Deputado Antônio Pinheiro; pela 
Comissão de Educação - aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.215/93, do Deputado Agostinho Patrus, e dos Requerimentos 
nQs 4.471/93, do Deputado Hely Tarquinio; e 4.483/93, da 
Comissão de SaUde e Ação Social (Ciente. Publique-se.); pelo 
Deputado Tarcisio Henriques (2) - falecimento dos Srs. Dr. 
Jerzy Juglinski e Geraldo Ramos Santos. em Cataguases; pelo 
Deputado Simão Pedro Toledo - falecimento da Sra. Izabel 
Caponi de Melo, em Santa Rita do Sapucaí; pelo Deputado 
Roberto Luiz Soares - falecimento de José Curry Carneiro, 
nesta Capital; pela Deputada Maria Olívia- falecimento da 
Sra. Odília de Castro, em Santo Antônio do Monte; pelo 
Deputado Márcio Miranda (2) - falecimento dos Srs. José 
Gontijo Morais e Hélio de Paulo Alvim, em Divinópol is; pelo 
Deputado José Mil i tão- falecimento do Sr. Geraldo Teixeira 
Marra. nesta Capital; pelo Deputado Mauri Torres (2) 
falecimento do Sr. Emílio Segal, em Dom Silvério, e do Sr. 
Milton Celestino Sena, em João Monlevade; pelo Deputado 
Geraldo da Costa Pereira (4) - falecimento do Sr. Lázaro 
Medeiros. em Itapecerica, do Sr. Raimundo Rodrigues Couto, 
em Santo Antônio do Monte, do Sr. Abelardo Greco, em 
Piracema, e da Sra. Maria Guiomar de Jesus, em Divinópolis 
(Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Wanderley 

Ávila. em que solicita seja convocada reunião especial para 
homenagear a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade -
CENEC - pela passagem do seu cinqüentenário. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXVI do 
art. 244 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a 
data . 

Requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, em que 
solicita lhe seja concedida autorização para se ausentar do 
País no período de 8 a 30 de setembro próximo. quando irá 
participar de encontro evangélico em Israel. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXVII do 
art. 244, do Regimento Interno . 

Questão de Ordem 
-O Deputado Gtlmar Machado suscita questão de ordem, que 

será publicada em outra edição . 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Gilmar Machado. 

Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça em que 
se solicita seja o Projeto de Lei nQ 1.474/93 anexado ao 
Projeto de Lei nQ 1.434/93, de autoria do Deputado Gilmar 
Machado. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XIII do art. 244 do Regimento 
Interno. 

- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos 
apresentados pelos Deputados Bernardo Rubinger - atribuição 
de regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ 
1.494/93; Elmiro Nascimento (3) -atribuição de regime de 
urgência á tramitação do Projeto de Lei nQ 1.562/93, 
apreciação do mesmo projeto em reunião conjunta das 
comissões a que foi distribuído e desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 2.231/90: Roberto Carvalho constituição de 
comissão especial para acompanhar os trabalhadores rurais na 
audiência que terão, em Brasilia, com o Ministro da 
Agricultura, no dia 19/8/93: e Marcos Helênio 
encaminhamento ao Diretor do 6Q Distrito Rodoviário Federal 
de pedido de informações referentes ao número de ac1dentes 
ocorridos nas rodovias existentes no Estado, no ano em 
curso. 

O Sr. Presidente - Requerimento ng 4.412/93, do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos. em que pede sejam solicitadas à 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e ao OER-MG 
informações sobre a situação atual da pavimentação da 
estrada que liga os Municípios de Dionísio, Marliéria e 
Jaguaraçu, passando pelo Parque Florestal do Rio Doce. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. com 
as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emendas. Os Deputados que estiverem de 
acordo com sua aprovação permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. 

Requerimento nQ 4.413/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
em que pede sejam solicitadas á Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas e ao DER-MG informações acerca da situação 
atual da pavimentação da estrada que liga os Municípios de 
Dionísio e São Domingos do Prata. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. com as Emendas ngs 1 e 2, 
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas . 
Requerimento nQ 4.446/93, da Comissão de Fiscalização 

financeira. solicitando seja encaminhado ao Presidente da 
Loteria do Estado de Minas Gerais pedido de informações 
acerca do lucro líquido daquela loteria nos últimos três 
anos, bem como da sua atual forma de aplicação. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, 

É L---------------------------------------------------------------~ 
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o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento nQ 4.528/93, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, em que pede seja encaminhado ao Diretor-Geral do 
DER-MG pedido de informações acerca dos motivos que levaram 
aquele órgão a modificar os editais referentes às obras de 
duplicação da Rodovia Fernão Dias. 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 à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
- O Deputado Geraldo Rezende suscita Questão de ordem. que 

será publicada em outra edição. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre 

Deputado Geraldo Rezende. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 11.877, 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 e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto ao art. 11 e pela 
manutenção do veto ao art. 12. Em discussão, o veto. Para 
discuti-lo, com a palavra, o Deputado José Maria Pinto. 

- O Deputado José Maria Pinto profere discurso, que será 
publicado em outra edição. 
O Sr. Presidente - Encerrada a discussão, a Presidência vai 

dar inicio ao processo de votação. Em votação, o veto. 
Os Deputados Bontfácto Mourão, José Mtlttão, Hely 

Tarquinto, Amilcar Padovani e Geraldo Rezende, encaminhando 
a votação, proferem discursos, que serão publ tcados em outra 
edição. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do 
Regimento Interno. Antes. lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e 
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: 
o ''sim'' mantém o veto, o ''não" rejeita o veto. Esta 
Presidência convida para atuarem como Escrutinadores o 
Deputado José Renato e a Deputada Maria Olívia . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 3Q-Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

Esta Presidência informa ao Plenário que teremos duas 
votações. A primeira, que estamos realizando neste momento, 
é a do veto ao art. 11, cujo parecer conclui pela rejeição 
da matéria . 

Conforme já anunciamos, os Deputados que desejarem manter o 
veto responderão "sim" e os que desejarem rejeitá-lo 
responderão "não". 

Com a palavra, o Sr. Secretário . 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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O Sr. Secretário- (Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Rêmolo 

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes -Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão Agostinho 

Patrus- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio-
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto- Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júl ia - 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- Francisco Ramalho- Geraldo da 
Costa Pereira -Geraldo Rezende- Gilmar Machado Hely 
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto 
- José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria 
Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Miguel Barbosa 
- Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto 
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião 
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley 
Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente Recomendo aos Escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 
-Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - votaram 62 Deputados; foram encontradas 

na urna 62 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Os Escrutinadores 
O Sr. Presidente -

"não" 31 Deputados; 
Está mantido o veto. 

procedem à apuração dos votos. 
Votaram "sim" 29 Deputados; 

houve um voto nulo e um voto em 
votaram 
branco. 

A Presidência vai submeter a votação o veto ao art. 12 da 
Proposição de Lei nQ 11.877. com parecer pela manutenção. 
Vamos submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, 
nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, porém, a 
Presidência lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não" . 

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados. 

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

Carvalho- Bené Guedes -Sebastião Helvécio Amilcar 
Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva- Ambrósio Pinto- Anderson Adauto-
AntOnio Fuzatto -AntOnio Genaro- Antônio Júlio- Arnaldo 
Canarinho Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas-
Dilzon Melo- Edward Abreu- Elisa Alves- Francisco Ramalho 
-Geraldo da Costa Pereira Geraldo Rezende Gilmar 
Machado- Hely Tarquínio -Homero Duarte- João Batista-
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João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio- José Maria 
Pinto- José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio 
Maria Elvira -Maria Olivia- Miguel Barbosa Péricles 
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo-
Wanderley Âvila- Wel lington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente Recomendo aos Escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 52 Deputados; foram encontradas 

na urna 52 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; votaram 

"não" 7 Deputados. Houve um voto em branco. Está mantido o 
veto. Oficie-se. 

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 
reunião especial de logo mais, às 20 horas. destinada a 
homenagear a TELEMIG pela passagem do 40Q aniversário de sua 
fundação; para a especial de amanhã, dia 19. às 9h30min. em 
homenagem ao Dia do Garçom, e para a ordinária de amanhã, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A 
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 721 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão. José Renato 
(substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por indicação 
da Liderança do PMDB), Wilson Pires e José Leandro. membros 
da comissão supracitada. O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
assume a Presidência e, havendo número regimental, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Renato que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência distribui a correspondência aos Deputados Wilson 
Pires e José Leandro, para que sobre ela se manifestem, 
posteriormente. Ato continuo. passa-se à 2a parte da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado José Leandro, Relator do Projeto de Lei nQ 
1.279/93, no 1Q turno, emite parecer em que opina pela 
aprovação do projeto, com as Emendas nQs 1, 2 e 3. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo apôs, o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. a saber: 
com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, 
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os Projetos de Lei nQs 643/91 e 1.344/93. no 2Q turno, e 
1.040/92 e 1.370/93, no 1Q turno; com parecer favorável do 
Relator, Deputado José Leandro, o Projeto de Lei nQ 
1.270/93, no 2Q turno: com pareceres favoráveis do Relator, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei nQs 
1.262/93, no 2Q turno, com a Emenda nQ 1; com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado Wilson Pires, os Projetos de 
Lei nQs 1.238/93, no 1Q turno, 1.354 e 1.384/93, no 1Q 
turno, com emendas que receberam o nQ 1. Submetidos a 
discussão e a votação, são aprovados os projetos. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão passa. regimentalmente, a Presidência 
ao Deputado Wilson Pires. Em seguida, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão solicita seja convertido em diligênc1a ao 
autor. o Projeto de Lei nQ 1.414/93, o que é deferido pela 
Presidência. A seguir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
assume a Presidência e defere o pedido de retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.265/93, feito pelo autor. 
Logo após, a Presidência passa à discussão e à votação dos 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 976, 
1.138, 1.173 e 1.196/92. que são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente -Wilson Pires - Jorge 

Eduardo - Márcio Miranda - Hely Tarquinio. 
ATA DA 21i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia doze de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e Jorge 
Eduardo, membros da comissão supracitada. Encontram-se 
presentes. também, os Deputados Márcio Miranda, Hely 
Tarquínio e Raul Messias. Havendo número regimental. o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão assume a Presidência. declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada , é subscrita pelos membros presentes. Não 
havendo correspondência a ser lida, a Presidência esclarece 
que a reunião tem por final idade serem ouvidos os Drs. 
Ricardo de Freitas Scotti, Secretário Adjunto da Secretaria 
de Estado da Saúde, e Anderson Martins Franco, Secretário 
Municipal de Saúde de Caeté, sobre a análise das propostas 
recebidas nas audiências públicas regionais e serem 
discutidos os casos de febre maculosa ocorridos no Estado. 
Logo após, o Presidente registra a presença das Oras. Gilda 
Maria Mont'Mor. Superintendente de Planejamento da 
Secretaria de Estado da Saúde; Raimunda Isabel Teixeira, 
Coordenadora de Zoonoses da referida Secretaria, e Maria 
Isabel Magalhães, Coordenadora de Vigilância Sanitária de 
Caeté. O Presidente passa a palavra ao Deputado Raul 
Messias, que registra a presença de quatro Vereadores de 
Caeté e manifesta sua preocupação com relação à febre 
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maculosa. A Presidência passa a palavra ao Dr. Ricardo 
Scotti, que. a princ1p1o. solicita à Ora. Raimunda Isabel 
Teixeira que faça sua exposição. Ela confirma a existência 
de foco da mencionada doença em Caeté e revela que "a febre 
maculosa demonstra a degradação das condições de vida do 
homem e do meio". A seguir, o Dr. Anderson Martins Franco 
ressalta as dificuldades encontradas por ele para detectar 
definitivamente o foco da referida doença no Município de 
Caeté. Ele cobrou rigor no cumprimento do código de postura 
naquele município, o qual proíbe a criação de animais no 
meio urbano e prevê a limpeza periódica de lotes vagos, a 
coleta regular de lixo e o combate a roedores. O assunto foi 
amplamente debatido pelos parlamentares e pelas autoridades 
presentes. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado Jorge 
Eduardo que leia o relatório sobre as propostas das 
audiências públicas regionais. Na fase de discussão, a 
Presidência passa a palavra ao Dr. Ricardo Scotti, que tece 
considerações sobre o assunto e, entre as sugestões 
apresentadas. dá destaque à necessidade de se reformular a 
politica de recursos humanos no Estado. Ato continuo. o Dr. 
Ricardo Scotti solicita à Ora. Gilda Mont'Mor que explane a 
questão do Orçamento do Estado. Ela tece considerações- sobre 
os programas que devem ser cobertos, os convênios com fontes 
do Ministério da Saúde e os recursos ambulatoriais. A 
Presidência solicita que a Secretaria de Estado da Saúde 
forneça à Assembléia Legislativa propostas para a sua 
independência , autonomia. A Comissão de Saúde prontifica-se 
a entrar em contato com a SEPLAN para se melhorar o 
Orçamento na área da saúde. A seguir, o Presidente submete a 
votação o relatório das audiências públicas regionais, o 
qual é aprovado sem restrições. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e das autoridades presentes, convoca os membros da comissão 
para a próxima reunião extraordinária. a se realizar dia 18, 
quarta-feira, às 15h30min, em virtude de as audiências 
temáticas terem sido marcadas no horário das reuniões 
ordinárias desta comissão, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente- Marcos Helênio - Wilson Pires. 

ATA DA 451 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLITICA RURAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva. Eduardo Brás 
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Jorge Eduardo, membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Não havendo 
correspondência a ser 1 ida, o Presidente passa à 2a parte da 
reunião. com a discussão e a votação das propostas 
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apresentadas nas audiências públicas regionais. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo para 
que proceda à leitura do relatório das referidas propostas. 
Submetido a discussão e a votação, é o relatório aprovado. 
Cumprida a final idade 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, 19 de agosto de 1993. 
Ajalmar Silva, Presidente Jorge Eduardo Arnaldo 

Canarinho. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 388/93 

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

O projeto de lei em tela, do Deputado 
declarar de utilidade pública o 
Assistência Kardecista - GEAK -. com 
Guanhães. 

Homero Duarte, visa a 
Grupo de Estudos e 

sede no Município de 

Publicada em 13/5/93, foi a proposição encaminhada, para 
exame preliminar, â Comissão de Constituição e Justiça. que 
não encontrou óbice à sua normal tramitação e apresentou-lhe 
a Emenda nQ 1. Atendendo a dispositivos reg1menta1s, vem, 
agora, o projeto a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Trata-se de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de 

caráter filantrópico, criada com o objetivo de promover o 
estudo, a difusão e a prática do espiritismo evangélico e de 
manter obras de assistência e promoção do homem. 

O relevante trabalho desenvolvido, desde 
entidade junto à comunidade local justifica a 
declaração de utilidade pública. 

Conclusão 

1988, pe1a 
pretendida 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.388/93, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça . 

Sa 1 a das Comissões. 19 de agosto de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 789/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 789/92, de autoria do Deputado Glycon 

Terra Pinto. que declara de utilidade pública a AAB 
Associação Assistencial Betesda, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem 
emenda. 

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

PROJETO DE LEI NQ 789/92 
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Declara de 
Assistencial 
Horizonte. 

ut i 1 idade 
Betesda. 

pública 
com sede 

a AAB Associação 
no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a AAB 

Associação Assistencial Betesda. 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. 
Sal a das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.107/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.107/92. de autoria do Deputado Glycon 
Terra Pinto, que declara de utilidade pública a entidade 
Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária Cristo 
Voltará, com sede no Município de Contagem, foi aprovado nos 
turnos regimentais sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe 
seguinte, que está de acordo com 
nesta forma, seja encaminhado para 

PROJETO DE LEI NQ 
Declara de utilidade pública a 

Beneficente da Igreja Missionária 
no Municlpio de Contagem. 

dar como final a redação 
o aprovado, a fim de que, 
sanção. 
1.107/92 
entidade Obra Social e 
Cristo Voltará. com sede 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária Cristo 
Voltará, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente- Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.182/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.182/92, de autor1a da Deputada Maria 

Olívia. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no 
Município de Santana do Jacaré, 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 1.182/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Alto da Colina. com sede no Município de 
Santana do Jacaré. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores do Alto da Colina. com sede no 
Município de Santana do Jacaré. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub l 1 cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 184/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.184/92, de autoria do Deputado José 
Militão. que declara de utilidade pública o Serviço de 
Amparo, Recuperação e Assistência Social - SEARAS -, com 
sede no Município de Passos. foi aprovado no 2Q turno na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe 
seguinte, que está de acordo com 
nesta forma, seja encaminhado para 

PROJETO DE LEI NQ 
Declara de utilidade pública 

Recuperação e Assistência Social 
Município de Passos. 

dar como final a redação 
o aprovado, a fim de que. 
sanção. 
1. 184/92' 
o Serviço 

- SEARAS 
de 

com 
Amparo, 
sede no 

A Assembléia Leg1slat1va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Serviço de 

Amparo, Recuperação e Assistência Social - SEARAS - com 
sede no Município de Passos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 195/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.195/92, de autoria do Deputado Paulo 
Carvalho, que declara de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Laranjal, com sede no 
Município de Laranjal. 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 1.195/92 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Laranjal, com sede no Município de Laranjal_ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Laranjal, com sede no 
Município de Laranjal. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Ng 1. 208/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.208/92, de autoria do Deputado José 
Ferraz, que declara de utilidade pública o Asilo São 
Vicente, com sede no Município de Patrocínio, 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 1.208/92 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente, com sede 

no Município de Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarado de utilidade pUblica o Asilo São 

Vicente, com sede no Município de Patrocínio. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.210/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.210/92, de autoria do Deputado 
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a Fundação 
Assistencial Betesda, com sede no Município de Uberlandia, 
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 1.210/92 
Declara de utilidade pUblica a Fundação Assistencial 

Betesda. com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Assistencial Betesda, com sede no Município de Uberlândia . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1993 . 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira. Relator -

José Braga . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO OE LEI 

NQ 1.211/92 
Comissão de Redação 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O Projeto de Lei nQ 1.211/92, de autoria da Deputada Elisa 
Alves, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá -
ACOABA -. com sede no Município de Araxá, 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 Ng 1.211/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá - ACOABA -, com sede 
no Municipio de Araxá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá - ACOABA -, com 
sede no Município de Araxá. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.218/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.218/93. de autoria da Deputada Maria 
01 ivia. que declara de utilidade pública a Vila Vicentina 
Dr. Olinto Fonseca, com sede no Município de Santana do 
Jacaré, 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 1.218/93 
Declara de utilidade pública a €ntidade Vila Vicentina Dr. 

Olinto Fonseca, com sede no Município de Santana do Jacaré. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Vila Vicentina Dr. Olinto Fonseca. com sede no Município de 
Santana do Jacaré. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira. Relator 

José Braga . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO OE LEI 

NQ 1.219/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.219/93, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos. que declara de utilidade pública a 
Creche Criança Feliz do Bairro Industrial, com sede no 
Município de Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais 
sem emenda. · 
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma. seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.219/93 
Declara de utilidade pública a Creche Criança Feliz do 

Bairro Industrial. com sede no Muni c i pio de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Criança Feliz do Bairro Industrial, com sede no Município de 
Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.220/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.220/93, de autoria do Deputado José 
Bonifácio. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, com sede no 
Município de São Vicente 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 1.220/93 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Amigos de São Vicente de Minas, com sede no Município de São 
Vicente de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, com sede no 
Município de São Vicente de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.221/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.221/93, de autoria do Deputado José 
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelândia -
ACAICA - , com sede no Município de Andrelândia, 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 NQ 1.221/93 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Assistência ao Idoso Carente de Andrel~ndia- ACAICA -. com 
sede no Município de Andrelândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelândia -
ACAICA -. com sede no Municipio de Andrelândia. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.224/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.224/93, de autoria do Deputado Elmo 
Braz, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica 
Theodórica, com sede no Municipio de Pequeri, 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 1.224/93 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Theodórica, 

com sede no Município de Pequeri. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade públ 1ca a Loja 

Maçônica Theodórica, com sede no Município de Pequeri. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.225/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.225/93, de autoria do Deputado Elmo 
Braz, que declara de utilidade pública a Sociedade 
Pestalozzi de Pequeri, com sede no Município de Pequeri, 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 1.225/93 
Declara de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi de 

Pequeri. com sede no Município de Pequeri . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Pestalozzi de Pequeri, com sede no Município de Pequeri . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

É L-------------------------------------------------------~ 
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 232/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.232/93, de autoria do Deputado José 
Militão, que declara de utilidade pública o Conselho 
Municipal de Entorpecentes - COMEN-, com sede no Município 
de Uberl~ndia, 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 sançao. 

Declara de 
Entorpecentes 
Uberlândia. 

PROJETO DE LEI NQ 1.232/93 
utilidade pública o Conselho 

COMEN com sede no 
Municipal 
Município 

de 
de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Municipal de Entorpecentes - COMEN -, com sede no Município 
de Uberla.ndia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 233/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.233/93, de autoria do Deputado 
Amí 1 c ar Padovan i , que dec 1 ara de ut i 1 1 da de púb 1 i ca a 
Associação de Defesa da Criança e do Adolescente - ADCA -. 
com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.233/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa da 

Criança e do Adolescente - ADCA -, com sede no Município de 
Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Defesa da Criança e do Adolescente - ADCA -. com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ,L_ ____________________________________________________________ __J 
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O Projeto de Lei nQ 1.235/93, de autoria do Deputado 
Amilcar Padovani, que declara de utilidade pública o 
Renascer - Projeto de Apoio e Promoção ao Menor, com sede no 
Município de Bom Jardim 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 1.235/93 
Declara de 

e Promoção 
Minas. 

utilidade pública o Renascer- Projeto de Apoio 
ao Menor, com sede no Município de Bom Jardim de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Renascer -

Projeto de Apoio e Promoção ao Menor, com sede no Município 
de Bom Jardim de Minas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - Pérlcles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 239/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.239/93, de autoria do Deputado 
Geraldo da Costa Pereira, que declara de utilidade pública a 
AFOMAC - Associação de Força de Ocupação dos Moradores do 
Bairro Duval de Barros, com sede no Município de Contagem, 
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 NQ 1.239/93 
Declara de utilidade pública a AFOMAC- Associação de Força 

de Ocupação dos Moradores do Bairro Ouval de Barros, com 
sede no Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a AFOMAC-

Associação de Força de Ocupação dos Moradores do Bairro 
Duval de Barros, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE 

O Projeto de Lei 
Amilcar Padovani, 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 244/93 

Comissão de Redação 
nQ 1.244/93, de autoria do Deputado 

que declara de utilidade pública a Ordem 

'L-------------------------------------------------------~ 
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de Assistência Social Vale do Sol, com sede no Município de 
Congonhas, 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 1.244/93 
Declara de utilidade pública a Ordem de Assistência Social 

Vale do Sol, com sede no Municipio de Congonhas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Ordem de 

Assistência Social Vale do Sol, com sede no Município de 
Congonhas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 261/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.261/93, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a 
Creche Comunitária Maria Floripes. 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 sançao. 

PROJETO DE LEI NQ 1.261/93 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Maria 

Floripes, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Comunitária Maria Floripes. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993 . 
Roberto Amaral. Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 263/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.263/93, de autoria do Deputado 
Cóssimo Freitas. que declara de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de 
Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis, 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 Ng 1.263/93 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais APAE de Pratápolis, com sede no 
Município de Pratápolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE- de Pratápolis, 
com sede no Município de Pratápolis. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Pérícles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1 .268/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.268/93, de autoria do Deputado Márcio 
Miranda, que declara de utilidade pública o Conselho Central 
Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente de 
Paulo de Conselheiro Lafaiete. com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete, 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 1.268/93 
Declara de 

Coração de 
Canse 1 hei r o 
Lafaiete. 

utilidade pública o Conselho Central Sagrado 
Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo de 
Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente 
de Paulo de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa 1 a das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 274/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.274/93, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária de Assistência Social Paraopebense, 
com sede no Município de Paraopeba, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
Isso posto, opinamos por se lhe 

seguinte, que está de acordo com 
nesta forma, seja encaminhado para 

PROJETO DE LEI NQ 

dar como final a 
o aprovado, a fim 
sanção . 
1.274/93 

redação 
de que . 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Assistência Social Paraopebense, com sede no Município de 
Paraopeba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Assistência Social Paraopebense, com sede no 
Município de Paraopeba. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.288/93 
Com1ssão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.288/93, de autoria do Deputado Elmiro 
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE . com sede no 
Município de Paracatu, 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 esta de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.288/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE com sede no Município de 
Paracatu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no 
Município de Paracatu. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Pér1cles 

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.289/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.289/93, de autoria do Deputado 
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja 
Maçônica Mestre Gentil no 175, com sede no Município de 
Coroaci, 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 1.289/93 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestre Gentil 

nQ 175, com sede no Município de Coroaci . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica 
Maçônica Mestre 
Coroaci. 

declarada 
Gentil no 

de 
175, 

utilidade pública a Loja 
com sede no Município de 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
SaI a das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 299/93 
Comissão de Redação 

de sua 

Péricles 

O Projeto de Lei nQ 1.299/93. de autoria do Deputado 
Roberto Amaral. que declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede 
no Distrito de São Pedro do Jequitinhonha, Município de 
Jequitinhonha, 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 NQ 1.299/93 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária 

Cândido Gonçalves da Cruz, com sede no Distrito de São Pedro 
do Jequitinhonha, Município de Jequitinhonha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede no Distrito 
de São Pedro do Jequitinhonha, Município de Jequitinhonha. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Péricles Ferreira. Presidente José Braga, Relator 

Roberto Amaral. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.331/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.331/93, de autoria da Deputada Maria 
Olivia, que declara de utilidade pública o Lar da Criança 
Allan Kardec, 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 1.331/93 
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Allan Kardec, 

com sede no Município de Monte Santo de Minas . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de ut i 1 idade pública o Lar da 

Criança Allan Kardec, com sede no Município de Monte Santo 
de Minas . 

Art. 2Q 
pub 1 ; cação . 

Esta lei entra em vigor na data de sua 
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Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
José Braga. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.341/93 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.341/93, de autoria do Deputado 

Cóssimo Freitas, que declara de utilidade pUblica a 
Associação dos Moradores de Ponte Nova, com sede no 
Município de Jacui, 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 1.341/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Ponte Nova, com sede no Município de Jacu i. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores de Ponte Nova, com sede no Municipio de Jacuí. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- José Braga. Relator - Péricles 

Ferrei r a. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 343/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.343/93, de autoria do Deputado 
Cóssimo Freitas. que declara de utilidade pública a Santa 
Casa de Misericórdia de Guapé, com sede no Município de 
Guapé, 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 1.343/93 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia 

de Guapé, com sede no Municipio de Guapé . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a santa Casa 

de Misericórdia de Guapé, com sede no Município de Guapé. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 ; cação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferrei r a. 
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Belo Horizonte, sábado, 21 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 420g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO' ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Ata-
Apresentação de Propostções: Projetos de Lei do nQ 1.583 ao 
1.588/93 Requerimentos do nQ 4.626 ao 4.643/93 
Requerimentos do Deputado Ibrahim Jacob e da Comissão de 
Saúde e Ação Social Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Municipais e dos 
Deputados Wanderley Âvila, Maria 01 ivia, Elisa Alves, Hely 
Tarquínio, Roberto Luiz Soares e Arnaldo Canarinho 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Wilson Pires, 
Ronaldo Vasconcellos, Marcos Helênio, Maria Olívia, Maria 
Elvira, Raul Messias e João Batista - Questão de ordem - 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA), li Fase' Leitura de comunicações 
apresentadas Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Ibrahim Jacob; deferimento- Requerimento da Comissão de 
Saüde e Ação Social; aprovação - Requerimento nQ 4.395/93: 
aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 3 - Requerimento nQ 
4.452/93; aprovação - Requerimento nQ 4.458/93; aprovação, 
com a Emenda nQ 1 - Requerimento nQ 4.487/93; aprovação, com 
a Emenda nQ 1 -Palavras do Sr. Presidente 2ª Fase: 
Questões de ordem- Discussão e votação de proposições: 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 808/92; 
discursos dos Deputados Antônio Fuzatto e Wilson Pires; 
encerramento da discussão; aprovação, na forma do vencido no 
IQ turno - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão Bené 

Guedes - Sebastião Helvécio Amílcar Padovani - Adelmo 
Carneiro Leão -Agostinho Patrus- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson Adauto-
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Antônio Genaro -
Antônio JUlio -Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão 
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira-
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas- Dilzon Melo- Eduardo 
Brás- Edward Abreu Elisa Alves Ermano Batista 
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo 
Santanna- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João 
Batista - João Marques - Jorge Eduardo- Jorge Hannas - José 
Bonifácio- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto-
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio Maria 
Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres-
Miguel Barbosa -Mílton Salles- Paulo Pettersen- Péricles 
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz 
Soares - Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Simão Pedro 
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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. in1ciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2c-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2Q-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida. 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.583/93 

Concede o pagamento das taxas mínimas de água e de energia 
elétrica às entidades assistenciais e sociais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica concedido às entidades assistenciais e 

soc1a1s o pagamento das taxas mínimas de água e de energia 
elétrica cobradas pela COPASA e pela CEMIG, respectivamente. 

Parágrafo único Subentendem-se como entidades 
assistenciais e sociais as declaradas de utilidade pública, 
nos termos da Lei nQ 5.830. 

Art. 2Q -A entidade com direito a esse benefício a qual 
não possuir sede própria fica obrigada a apresentar às 
prestadoras dos serviços mencionados no art. 1Q o contrato 
de locação do imóvel por ela uti 1 izado, devidamente 
registrado em cartório. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1993 . 
Arnaldo Canarinho 
Justificação: Entendemos que merece ser louvada a atitude 

de pessoas que se unem e, legalmente, promovem. de uma forma 
ou de outra, o bem-estar do próximo, principalmente dos mais 
carentes e necessitados . 

As entidades assistenciais e sociais do nosso Estado lutam 
bravamente para sobreviver. A receita da maior parte delas é 
composta apenas de recursos oriundos de doações de pessoas 
de boa-vontade. Portanto. o pagamento de pesadas taxas de 
água e de energia elétrica sobrecarrega suas despesas; esse 
dinheiro poderia ser empregado em obras de caridade. 

Cremos, portanto, ser nosso dever, por meio de um gesto 
prático. louvar o ideal das nossas entidades filantrópicas. 
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Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares à 
aprovação do projeto em tela. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões 

Saúde e Ação Social e de Fiscalização 
parecer, nos termos do art. 195, c/c 
Regimento Interno. 

de Justiça, de 
Financeira para 

o art. 103, do 

PROJETO DE LEI No 1.584/93 
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal 

com sede no Município de Mutum e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica criada, sob o regime de concessão do 

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG 
-, linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo 
com sede no Municipio de Mutum. denominada Belo Horizonte-
Durandé-Mutum. 

Art. 2Q -Os editais de concorrência para exploração da 
1 inha rodoviária intermunicipal a que se refere o art. 1Q 
deverão efetivar-se no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data da promulgação desta lei. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 19 de agosto de 1993. 
Maria Elvira 
Justificação: Os Municípios de Durandé e Mutum buscam sua 

expansão. e a integração intermunicipal va1 propiciar maior 
comunicação entre eles. 

Este projeto tem por objetivo criar uma linha de ônibus que 
possibilite o desenvolvimento de Durandé e Mutum. 
Criando-se a linha pretendida por este projeto, sem dúvida, 

os Municípios de Durandé e Mutum terão melhores condições de 
desenvolvimento, por meio de ações conjuntas que permitirão 
a integração das suas regiões. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares 
à aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.585/93 
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal 

com sede no Município de Aimorés e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob o regime de concessão do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais DER-MG 1 inha intermunicipal de transporte 
rodoviário coletivo com sede no Município de Aimorés, para 
cobrir o percurso Belo Horizonte-Durandé-Aimorés. 

Art. 2Q -Os editais de concorrência para a exploração da 
linha rodoviária intermunicipal a que se refere o art. 1Q 
deverão efetivar-se no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a contar da data da promulgação desta lei . 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Os Municípios de Durandé e de Aimorés buscam 
sua expansão, e a integração intermunicipal vai propiciar 
maior comunicação entre eles. Este projeto tem o objetivo de 
criar uma linha de ônibus, o que possibilitará o 
desenvolvimento dos referidos municípios. 

Criando-se tal 1 inha, sem dúvida, esses municípios terão 
melhores condições para se desenvolver por meio de ações 
conjuntas. que permitirão a integração de suas reg1oes. 

Pelo exposto. contamos com o apoio dos nobres parlamentares 
à aprovação deste projeto. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.586/93 
Dá a denominação de Jerônimo José de Souza à via de acesso 

da sede do Município de Carneirinho à Rodovia MGT-497. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lo -Fica denominada Jerônimo José de Souza a via de 

acesso da sede do Município de Carneirinho à Rodovia MGT-
497. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1993. 
Anderson Adauto 
Justificação: Em 15/9/1903, nascia. em Ituverava, no Estado 

de São Paulo, Jerônimo José de Souza, que se mudou para 
Carneirinho, no Triângulo Mineiro, com 13 anos de idade. 

Casado, em 1933, com Maria de Pádua Carneiro, consórcio do 
qual deixou oito filhos, Jerônimo José de Souza, lavrador, 
apesar de ter concluído apenas a 3g série do curso primário, 
foi poeta e desbravador, sendo considerado o primeiro 
habitante daquela localidade. 

Homem de incontáveis amizades, ótimo esposo e pai zeloso, 
ele serviu, de forma abnegada, à sociedade de Carneirinho, 
deixando-lhe, como legado, seus conhecimentos poéticos. 

Inquestionáveis, pois, a justiça e a legitimidade da nossa 
postulação, que merece a aprovação dos nobres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.587/93 
Declara de utilidade pública a Associação Maçônica Deus, 

Justiça e Fraternidade, com sede no Municipio de Passos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Maçônica Deus. Justiça e Fraternidade, com sede no Municipio 
de Passos . 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
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Sala das Reuniões. 19 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A Associação Maçônica Deus, Justiça e 

Fraternidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que 
desenvolve um trabalho de grande alcance social, notadamente 
na área de assistência às pessoas carentes. A entidade está 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos de Passos e atende às demais exigências da Lei 
nQ 5.830, de 1971, que dispõe sobre a declaração de 
utilidade pública de entidades. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.588/93 
Declara de utilidade pública o Grupo de Jovens- JUPC -, 

com sede no Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de ut i 1 idade pública o Grupo de 

Jovens - JUPC -. com sede no Município de Timóteo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1993. 
Ivo José 
Justificação: O Grupo de Jovens JUPC (sigla que significa 

Jovens Unidos em Prol da Comunidade), fundado em 10/2/91, 
tem trabalhado efetivamente pela integração, pela promoção e 
pelo crescimento da juventude com a comunidade de Cachoeira 
do Vale, em Timóteo. 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se 
reveste a entidade, esperamos a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto âs Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.626/93, da Comissão de Saúde e Ação Social, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com 
vistas a que se realize campanha de esclarecimento â 
população a respeito dos sinais, dos sintomas e da prevenção 
da febre maculosa, por meio da televisão, do rádio e de 
outros meios de comunicação. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

NQ 4.627/93, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
preste informações sobre o plano de carreira da educação. (-
À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.628/93, do Deputado Bené Guedes. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da 
TELEMIG com vistas à implantação de um plano de expansão de 
telefones no Município de Bicas. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 
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NQ 4.629/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a 
diretoria do jornal "O Debate" pela passagem de seu 40Q 
aniversário de fundação. (- A Comissão de Educação.) 

NQ 4.630/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja consignado na ata dos trabalhos de hoje 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Hélio de Paula Alvim, 
ex-Vereador de Divinópolis. ocorrido no dia 17 do corrente 
mês. 

NQ 4.631/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Justiça 
com vistas a que seja aberto um concurso para Defensor 
Público. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 4.632/93, do Deputado Roberto Carvalho, em que pede seja 
solicitada ao Governador do Estado cópia da auditoria 
realizada na empresa MGS- Minas Gerais Adm1n1stração. (-À 
Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.633/93, do Deputado Sebastião Costa. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do 
BDMG com vistas à inclusão no Projeto SOMMA dos Municípios 
de Antônio Prado de Minas, Caparaó. Conceição de Ipanema, 
Divino, Faria Lemos, Matipó, Pedr.a Dourada, Porto Firme, 
Santa Margarida, Santa Rita de Minas. Sericita, Tombos e 
Vieiras. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.634/93, do Deputado Wanderley Ávila. sol1c1tando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Governador do Estado pela concessão do Prêmio Qualidade 
Minas à Escola Estadual Madre Carmel ita, localizada nesta 
Capital. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 4.635/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA - com vistas a que as amostras de grãos 
utilizados para fins de fiscalização sejam sempre destinadas 
a entidades filantrópicas do Estado, com prioridade para 
aquelas do município onde se localiza o posto de 
fiscalização. (-À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.636/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao asfaltamento de rua na localidade de 
Vila Ideal, no Município de Ibirité. 

NQ 4.637/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao fornecimento de lama asfáltica ao 
Município de Cana Verde . 

NQ 4.638/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas a construção de ponte e asfaltamento de 
2,5km no trecho que liga o Município de Bandeira do Sul ao 
de Botelhos. na Rodovia BR-146. 

NQ 4.639/93, da Deputada Maria Elvira, 
formulado apelo ao Secretário da Justiça 
Município de Divisa Nova seja assistido 

solicitando seja 
com vistas a que o 
juridicamente pela 

~L--------------------------------------------------------" 
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Comarca de Alfenas. ou pela de Areado. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.640/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas à instalação de um posto policial no Bairro São 
Cosme, no Município de Santa Luzia, e à doação de uma 
viatura para a vigilância do mesmo bairro. (-À Comissão de 
Defesa Social.) 

NQ 4.641/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
liberação de recursos para implantação do 2Q grau no 
Município de Catuji. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 4.642/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se 
destine uma ambulância ao Municipio de Catuji. 

NQ 4.643/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja 
incluído. no Projeto Mutirão, o lugarejo de Barreira Castro. 
no Município de Entre-Rios de Minas. (- Distribuídos à 
Comissão de Saúde e ·Ação Social.) 

Do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja anexado ao 
Projeto de Lei nQ 1.271/93. de sua autoria, cópia de notfcia 
publicada pelo "Jornal do Brasil" em 5/6/93. 

Da Comissão de Saúde e Ação Social. solicitando seja 
formulado apelo ao Coordenador Regional da fundação Nacional 
da Saúde - FNS - com vistas a prevenção da febre maculosa na 
sua esfera de atuação no Estado. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas a Mesa comunicações das Comissões 

de Meio Ambiente e de Assuntos Municipais e dos Deputados 
Wanderley Ávila, Maria 01 ivia, Elisa Alves, Hely Tarquinio, 
Roberto Luiz Soares e Arnaldo Canarinho. 

Oradores Inscritos 
-Os Deputados Wilson Pires, Ronaldo Vasconcellos, Marcos 

Helênio, Maria Olivta, Maria Elvira, Raul Messias e João 
Batista proferem discursos, que serão publicados em outra 
edição. 

Questão de Ordem 
-O Deputado Roberto Luiz Soares suscita questão de ordem. 

que será publicada em outra edição . 
O Sr. Presidente Registrem-se as palavras do nobre 

Deputado Roberto Lu1z Soares. 
2i PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª parte, a 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Meio Ambiente - aprovação do Requerimento nQ 4.369/93, do 
Deputado Homero Duarte; pela Comissão de Assuntos Municipais 
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- aprovação dos Requerimentos nQs 4. 158/93, do Deputado 
Bené Guedes. 4.397/93, do Deputado José Renato. 4.479/93, da 
Comissão de Saúde e Ação Social, e 4.495/93. do Deputado 
Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); pela Deputada 
Maria Olívia -falecimento do Sr. José Gaspar Sobrinho, em 
Nova Resende; pelo Deputado Wanderley Ávila- falecimento da 
Sra. Rosalina Ferreira Porto. em Várzea da Palma; pela 
Deputada Elisa Alves falecimento da Sra. Maria José 
Goulart Te1xe1ra, em Araxá; pelo Deputado Hely Tarquinio -
falecimento do Sr. Joaquim Burgos de Santana. em Patos de 
Minas; pelo Deputado Roberto Luiz Soares (3) - falecimento 
do Sr. Elpídio Marinho de Almeida, do Sr. Pedro Fernandes 
Filho, e do Sr. José Álvares Filho, ex-Presidente da 
Federação das Indústrias, nesta Capital; pelo Deputado 
Arnaldo Canarinho - falecimento da Sra. Ana Maria de Jesus, 
em São Gonçalo do Pará (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, 

em que, nos termos regimentais, solicita seja anexado ao 
Projeto de Lei nQ 1.271/93, de sua autoria, cópia xerox da 
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre notificação e 
cobrança de multa de trânsito. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XIII do art. 244 
do Regimento Interno. 

- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é 
aprovado o requerimento apresentado pela Comissão de Saúde e 
Ação Social, em que se solicita seja encaminhado ao 
Coordenador Regional da Fundação Nacional da Saúde pedido de 
adoção de medidas de prevenção contra a febre maculosa. 

O Sr. Prestdente - Requerimento nQ 4.395/93, do Deputado 
Anderson Adauto, em que solicita ao Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração as informações que 
menciona. referentes à situação atual dos servidores da 
extinta MinasCaixa. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento, com as Emendas do nQ 1 ao 3, que 
apresenta. Em votação, o requer1mento. salvo emendas. 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. 

Requerimento nQ 4.452/93, do Deputado Anderson Adauto, em 
que se solicita a transcrição nos anais da Casa de editorial 
publicado no "Estado de Minas", com o título "Um grave 
prejuizo para Minas". bem como de artigo publicado no jornal 
"Hoje em Dia", com o título "Minas precisa decidir o que 
quer com a FIAT". A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento. Em votação. o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Requerimento nQ 4.458/93, do Deputado Hely Tarquínio. em 
que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral pedido de informações sobre 
as atividades previstas no Plano Plurianual de Ação 
Governamental já executadas pelo Governo do Estado. A Mesa 
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da Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com a 
Emenda nQ 2, que apresenta. Em votação, o requerimento. 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 

Requerimento nQ 4.487/93. do Deputado Arnaldo Canarinho, em 
que solicita seja encaminhado ao Presidente da COPASA-MG 
pedido de informações referentes ao recebimento de tarifas 
de água e aos investimentos feitos pela empresa nas cidades 
de Timóteo. Ipatinga e Coronel Fabriciano. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação. a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência vai responder à questão de ordem 

apresentada pelo ilustre Deputado Roberto Luiz Soares, 
dentro dos princípios democráticos de respeito às pessoas. 
os quais sempre nortearam a vida pública deste parlamentar. 
Assim, respondemos à questão de ordem da seguinte forma: o 
ilustre parlamentar questionou a existência das Lideranças 
do PDC e do PDS nesta Casa, baseado na decisão anterior da 
Mesa, em relação ao PP. Na oportunidade em que foi deferido 
o requerimento do ilustre Deputado José Maria Pinto para 
ocupar a Liderança do PP, por ser o titular mais idoso, 
nenhuma questão foi apresentada. 

Esta Presidência deferiu aquele requerimento, tendo em 
vista que não houve nenhuma objeção quanto à posição do 
ilustre Deputado José Maria Pinto. Posteriormente. o 
Deputado Roberto Luiz Soares levantou questão de ordem com 
relação ás Lideranças do PDC e do PDS. Naquela oportunidade, 
o ilustre Deputado José Bonifácio questionou o requerimento 
do Deputado Roberto Luiz Soares. Não restou a esta 
Presidência senão a alternativa de solicitar que a 
Procuradoria desta Casa se pronunciasse a respeito do 
assunto, tendo em vista que a questão era de alta 
relevância. Antes que esta Presidência tomasse conhecimento 
do parecer da Procuradoria da Casa. três Deputados, dois do 
PDC e um do PDS, partidos que se fundiram e se transformaram 
no PPR, solicitaram a esta Presidência que o assunto fosse 
encaminnado à Comissão de Justiça. Entendeu este Presidente 
que, numa Bancada que tem quatro membros, o ponto de vista 
de três deles deve prevalecer sobre o de um. Assim, 
determinei que a Comissão de Justiça se pronunciasse sobre o 
assunto. Na quarta-feira, ontem, chegou às mãos do 
Presidente o parecer da referida comissão. devolvendo a 
questão de ordem a esta Presidência para que ela se pronun-
ciasse sobre o assunto. 

Imediatamente. determinei que se publicasse a decisão no 
órgão oficial do Estado, o que foi feito. Entretanto, esta 
Presidência, tendo em vista a alta questão jurídica que o 
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problema envolve, resolveu que. após essa publicação, daria 
sua decisão. Antes da publicação. esta Pres1dência recebeu 
um requerimento que julga ser da maior import~ncia, porque 
não só envolve a questão sobre o PPR como também questiona 
outras Lideranças desta Casa. 

Hoje, levamos o assunto ao conhecimento da Mesa da 
Assembléia, o que deverá constar em ata. O assunto transpOs 
os umbrais desta Presidência. Assim sendo, convocamos para 
quinta-feira uma reunião da Mesa, juntamente com todas as 
outras Lideranças envolvidas no assunto, para que busquemos 
uma solução. Não quero que o Deputado Roberto Luiz Soares 
entenda que há, por parte da Presidência, protelação. 
Entretanto. de acordo com os princípios democráticos que 
sempre nortearam nossas decisões, entendeu este Presidente 
que o assunto tomou uma dimensão muito maior do que se 
pensava, porque outros partidos desta Casa estão em situação 
idêntica. Entendemos que a decisão deveria ser coletiva. 
para não se tomar nenhuma decisão que viesse a ferir algum 
companheiro. 

Esta é a resposta à questão do ilustre Deputado Roberto 
Luiz Soares, e nós o convidamos para participar da reun1ão 
da Mesa, juntamente com todas as Lideranças. na próx1ma 
quinta-feira, às 11 horas. Era o que tínhamos a responder. 

2e 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. 

Questões de Ordem 
- O Deputado Roberto Lutz Soares suscita questão de ordem, 

que será publicada em outra edição. 
O Sr. Presidente - Esta Presidência esclarece ao nobre 

Deputado que não está abdicando de sua competência; o que 
está procurando é buscar subsidias para embasar a sua 
decisão. 

Tenho a esclarecer ao Deputado que. embora V. Exa. tenha 
dito que esta Presidência está trazendo prejuizos ao PPR, 
não existe, nesta Casa, nenhum requerimento dizendo da 
constituição desse partido. O Deputado Roberto Luiz Soares 
deveria providenciar a documentação devida para ajudar o seu 
partido. 
- O Deputado Roberto Luiz Soares suscita questão de ordem, 

que será publicada em outra edição. 
O Sr. Pres1dente- Registrem-se as palavras do 11ustre 

Deputado Roberto Luiz Soares. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 808/92, do Deputado Paulo Pettersen. que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da vacinação anti-rubéola em meninas de 
até 12 anos de idade. residentes no Estado de Minas Gerais. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto, na forma do vencido no 1Q turno. Em discussão, o 
projeto. 
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Os Deputados Antõnto Fuzatto e Wilson Ptres, para 
discutir a matéria, proferem discursos, que serão publicados 
em outra edição. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
a Presidência encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-
se a reunião. 

ATA OA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Eduardo Brás. Aílton Vilela e João 
Marques (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da liderança do PMDB), membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. 
Deputado Eduardo Brás, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado João Marques que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Em segu1da, o Presidente passa à 2a 
parte da reunião. esclarece que ela se destina ao exame das 
propostas recebidas nas audiências públicas regionais, em 
cumprimento ao art. 7Q da Resolução nQ 5. 117, de 14/7/92. e 
passa a palavra ao Relator, Deputado Aílton Vilela, para a 
apresentação das proposições encaminhadas a esta comissão. 
O Deputado Ailton Vilela faz a leitura do relatório, 
mediante o qual conclui pela aprovação de todas as propostas 
e pelo encaminhamento destas à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Submetido a votação, é o 
relatório aprovado. Logo após, o Presidente informa que há 
requerimentos que deverão ser apreciados pela comissão e 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Ailton Vilela. 
Este assume a Presidência e passa a palavra ao Deputado 
Eduardo Brás, que apresenta dois requerimentos, mediante os 
quais postula sejam formulados convites ao Dr. Carlos 
Alberto Cotta. Diretor-Presidente da Companhia Mineradora de 
Minas Gerais - COMIG -. para comparecer à reunião ordinária 
desta comissão a realizar-se no do dia 19 de agosto, com a 
finalidade de fornecer informações sobre os trabalhos de 
mapeamento já realizados por aquele órgão na serra do 
Espinhaço, e ao Diretor-Presidente da referida empresa, em 
outra data. a ser agendada, com o objetivo de prestar 
informações sobre o arrendamento de unidades industriais da 
COMIG. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. 
Em seguida. o Deputado Aílton Vilela passa a Presidência ao 
Deputado Eduardo Brás. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares. convoca-os 
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para a prox1ma reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Eduardo Brás, Presidente- Elisa Alves- Antônio Genaro-

José Maria Pinto. 
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às onze horas do dia doze de agosto de mil novecentos e 
noventa e três. comparecem no Plenarinho I os Deputados 
Roberto Amaral, Péricles Ferreira e José Braga, membros 
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado Roberto Amaral, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente 
distribui ao Deputado Péricles Ferreira os Projetos de Lei 
nQs 789. 1.107, 1.123, 1.169, 1.182, 1.184, 1.187, 1.195, 
1. 206, 1. 208, 1. 210 e 1. 211/92; e 1. 216, 1. 217, 1. 218, 
1.219. 1.220, 1.225. 1.232, 1.234. 1.235, 1.240, 1.292 e 
1.331/93; e ao Deputado José Braga, os Projetos de Lei nQs 
I. 221 ' I. 224' I. 233. 1 . 239' I. 244' 1 . 261 ' I. 263' I. 268' 
1.274, 1.288, 1.289, 1.299, 1.320, 1.328, 1.341 e 1.343/93. 
Dando seqüência aos trabalhos. passa-se à 2g parte da 
reun1ao e à fase em que são discutidas e votadas as 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Autor do Projeto de Lei nQ 1.299/93, o Deputado 
Roberto Amaral passa a Presidência ao Deputado Péricles 
Ferreira. que concede a palavra ao Deputado José Braga. O 
Relator apresenta seu parecer concluindo pela aprovação da 
proposição. Submetido a discussão e votação, fica aprovado 
o Projeto de Lei nQ 1.299/93. Reassumindo a direção dos 
trabalhos. o Deputado Roberto Amaral passa a palavra ao 
Deputado Pé r icl es Ferrei r a, que em i te seus pareceres, 
concluindo pela aprovação das proposições. Submetidos a 
discussão e a votação, cada um por sua vez, ficam aprovados 
os Projetos de Lei nQs 789, 1.107, 1.123, 1.169, 1.182, 
1.184, 1.187, 1.195, 1.206, 1.208, 1.210 e 1.211/92 e 1.216. 
1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.225, 1.232, 1.234, 1.235, 
1.240, 1.292 e 1.331/93. Com a palavra, o Deputado José 
Braga apresenta seus pareceres, concluindo pela aprovação 
das matérias. Submetidos a discussão e a votação, cada um 
por sua vez. ficam aprovados os Projetos de Lei nQS 1.221, 
1.224, 1.233. 1.239, 1.244, 1.261, 1.263, 1.268, 1.274, 
1 . 288, I. 289, I. 320, I. 328, I. 341 e I. 343/93. Cumpri da a 
finalidade da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993 . 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - José Maria 

Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 659/91 
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De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em 
epigrafe define normas a serem observadas na área tributária 
para garantir a efetividade dos direitos do contribuinte, na 
forma do art. 18, inciso I, do Ato das Disposições 
Constttucionais Transitórias da Carta Estadual e dá outras 
providências. 
Cumpridas as formalidades regimentais. foi o projeto 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. que. em 
exame preliminar, concluiu pela sua constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade. Agora, vem o projeto a esta 
comissão para ser apreciado sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária. 

A requerimento da autora, aprovado em 6/7/93, foi atrtbuido 
ao projeto regime de urgência. 

Fundamentação 
A proposição visa definir procedimentos administrativos, de 

modo a garantir a efetividade dos direitos do contribuinte, 
na forma prevista no inciso I do art. 18 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual. 

O art. 1Q do projeto se reporta ao conjunto das normas da 
consolidação da legislação tributária. Por sua vez, o art. 
2Q, ao cuidar das matérias tributárias reservadas à lei, 
apresenta, na al inea "a" de seu ; 3Q, redação obscura em 
relação ao ordenamento constitucional vigente, razão pela 
qual apresentamos a Emenda no 1, de modo a compatibilizar o 
texto com os dispositivos constitucionais que tratam dos 
beneficios fiscais do ICMS. 

Os arts. 3Q e 4Q repetem limitações constitucionais ao 
poder de tributar do Estado e reafirmam o pr1nc1p1o da 
graduação e da capacidade sócio-econômica do contribuinte. 

Quanto ao art. 5Q, o seu inciso V está a merecer 
alterações, fazendo-se necessário suprimir as alineas ''a'' e 
"b", por não ser recomendável que as matérias nelas contidas 
sejam reservadas à lei federal. Com efeito, a lei estadual 
de consolidação tributária, bem como o regulamento do ICMS, 
além de decretos e resoluções da Secretaria da Fazenda, já 
dispõem sobre substituição tributária, compensação e fixação 
do local da operação ou prestação, podendo, quanto a esse 
último aspecto, ser firmado acordo entre a Fazenda Pública e 
o contr1buinte. Por essa razão, apresentamos a Emenda ng 2. 
Quanto ao disposto nas alineas "c", ''d'' e ''e'', de fato deve 
haver o disciplinamento em lei complementar federal, o que 
atualmente é feito pelas Leis Complementares nos 65 e 24 . 

Os arts. 8Q e 10 do projeto em tela devem ser suprimidos. o 
primeiro, pelo fato de que a lei não comporta palavras 
inúteis ("verba cum effectu sunt accipienda"), sendo certo 
que o art. 137 do Código Tributário Nac1onal já contém. à 
saciedade, a previsão legal. Quanto ao art. 10, trata-se de 
matéria relacionada ao direito processual, regulada pelos 
arts. 890 e seguintes do Código de Processo Civil. São 
regras heterotécnicas, que o direito processual pátrio já 
contempla. Ademais, o art. 8Q, XVII. "b", da Constituição 
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Federal, preceitua que é da competência da União legislar 
sobre direito processual. Dessa forma, apresentamos a Emenda 
nQ 3. 

Por sua vez, a Emenda nQ 4, que apresentamos, visa supr1m1r 
do projeto os arts. 23. em face da inutilidade e inocuidade 
de previsão desse jaez, e 24, porque, consoante o disposto 
no art. 3Q da Lei de Introdução do Código Civil, a ninguém é 
dado descumprir a lei alegando que não a conhece, sendo da 
órbita da lei federal a definição de crime de 
responsabilidade para agentes pol iticos que incorrerem no 
descumprimento de leis. 

Com as adequações propostas, entendemos que a matéria deve 
prosperar e merecer a aprovação desta Casa. 

Diante do 
Projeto de 

Conclusão 

1 ao 4, que 

exposto, nosso parecer é pela aprovação do 
Lei nQ 659/91. no 1Q turno, com as Emendas do nQ 
apresentamos a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se à alínea "a" do~ 3Q do art. 2Q a seguinte redação: 
''Art. 2Q- ...................... -- ... - ....... --.-
f 3Q- ................... . 
a quanto ao Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -. o disposto em resolução do Senado Federal e o que 
for celebrado na forma do art. 155. XII, "g", da 
Constituição Federal e da Lei Complementar nQ 24, de 7 de 
janeiro de 1975;". 

EMENDA NQ 2 
Suprimam-se as alíneas "a" e "b" do inciso V do art. 5Q, 

renumerando-se as demais. 
EMENDA NQ 3 

Suprimam-se os arts. 8Q e 10, renumerando-se os demais. 
EMENDA NQ 4 

Suprimam-se os arts. 23 e 24, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Baldonedo Napoleão, Relator 

-Roberto Amaral - Péricles Ferreira - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 954/92 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
o Projeto de Lei nQ 954/92. do Deputado s;mao Pedro Toledo, 

objetiva estabelecer normas para o abate de animais 
destinados ao consumo e dá outras providênc1as . 

Após publicação. a matéria foi distribuída, nos termos 
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agropecuária e Política Rural e a esta comissão . 
Preliminarmente. a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade do projeto, com a Emenda nQ 1. A -Comissão de 
Agropecuária e Política Rural opinou por sua rejeição. 

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

'L---------------------------------------------------------------~ 
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A proposição em exame 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 quimico, por choque elétrico ou por outros 
métodos que impeçam o abate cruel de animais destinados ao 
consumo. 

A aprovação do projeto não teria repercussão no erário, 
não encontrando a matéria, portanto, óbice quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário. 

Conclusão 
Dlan-te do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 954/92, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

SaI a das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Bonifácio Mourão, Relator-

Péricles Ferreira - Roberto Amaral. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 230/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.230/93, de autoria do Procurador-

Geral de Justiça. dispõe sobre os valores de vencimentos dos 
cargos dos membros do Ministério Público e dá outras 
providências. 

Publicada em 20/2/93, foi a matéria 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. 

Fundamentação 
Preliminarmente, no que tange à iniciativa, a proposição em 

tela demonstra obediência ao que dispõe o art. 66, § 2Q, da 
Constituição do Estado, que faculta ao Procurador-Geral de 
Justiça a instauração do processo legislativo em matéria 
dessa natureza. 

Em uma anál1se mais detalhada do conteúdo, detectamos 
vícios de caracteres técnico e constitucional nos arts. 4Q e 
6Q da proposição. 

O art. 4Q apresenta apenas imperfeição de natureza técnica. 
cuja correção pode ser feita como sugere a Emenda nQ 2. 

O art. 6Q, por sua vez. está contaminado parcialmente por 
vicio de constitucionalidade, uma vez que, sendo 
dispositivo inserido em projeto de lei ordinária, não pode 
revogar matéria tratada em lei complementar. 

A Constituição do Estado. em seu art. 55, diz textualmente: 
"Art. 55- Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações da Assembléia Legislativa e de suas comissões 
serão tomadas por maiorta de votos, presente a maioria de 
seus membros". 

É essa a regra aplicável ao projeto 
enquanto, no tocante a projeto de lei 
se faz observar o seguinte preceito 
mineira: 

"Art. 65-

de lei ordinária. 
complementar, mister 
estatuído na Carta 
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f lQ - A lei complementar é aprovada por maioria dos 
membros da Assembléia Legislativa''. 

O constitucionalista Celso Bastos, em seu "Curso de Dire1to 
Const it uciona 1 ", 5a ed. , SP, Sara; v a, 1986, assevera: "Com 
relação à lei ordinária, ou ato normativo de igual força 
hierárquica, é forçoso reconhecer que estes são incapazes de 
modificar a lei complementar". (Grifas nossos.) 

Analisando o mesmo tema, já sob a égide da Carta Magna de 
1988, sentenciou: ''Estar juridicamente subordinada implica 
que uma determinada norma prevalece sobre a inferior em 
qualquer caso em que com ela conflite." E continua: "A norma 
superior demanda obediência da subordinada, de tal sorte que 
esta lhe deverá dar sempre inteiro cumprimento sob pena de 
vir a ser viciada". (op.cít.13ª. ed. 1990, p.44.) 

Da interpretação dos dispositivos constitucionais 
retromencionados e do ensinamento doutrinário trazido à 
colação, infere-se que o manifestado propósito de revogação 
do art. 3Q da Lei Complementar nQ 22, de 8/11/91, deve ter 
como matéria apropriada para o seu exame outra proposta de 
lei complementar, o que impede darmos plena acolhida ao art. 
6Q do projeto de lei ordinária em exame. 

Como forma de sanar os vícios de caracteres técnico e 
constitucional supramencionados. sugerimos as Emendas nQs 2 
e 3, transcritas na conclusão deste parecer. 

A Emenda nQ 1 tem o objetivo de atualizar os valores 
constantes nos anexos r. li, e III, conforme sugestão 
encaminhada a esta Casa pelo Procurador-Geral de Justiça, a 
qual acolhemos sem restrições à sua pertinência e 
constitucionalidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.230/93. com as Emendas nQs 1, 2 e 3, abaixo transcritas. 

EMENDA NQ 1 
"Substituam-se os Anexos I, II e III, a que se refere o 

art. 1Q, pelo Anexo I a seguir transcrito: 
Anexo I 

a que se refere a Lei nQ , de de 1993). 
QUADRO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CARGOS 

vigência a 
partir de 
1Q jan/93 

VALORES (Cr$) 

vigência a 
partir de 
1Q fev/93 

Procurador de Justiça 30.743.630,0038.429.540,00 
Promotor de Justiça de Entrância 
Especial 29.206.440,0036.508.060,00 
Promotor de Justiça de Entrância 
Final 27.746.110.0034.682.660,00 
Promotor de Justiça de Entrância 
Intermediaria 26.358.800,0031.301.100.00 
Promotor de Justiça de Entrância 

~L_ ______________________________________________________ _J 



. o .. 
E 

~ 
• . 
1! 
~ 
;;, 
• ~ . . 

. ;, . .. 
~ 

~ • Q 

Inicial 25.040.860,0029.736.040,00 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação: 

415 

"Art. 4Q O valor do abono-família será o mesmo pago, a 
esse título, aos demais servidores públicos do Estado.". 

EMENDA NQ 3 
Substitua-se a redação do art. 6Q pela seguinte: 
"Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Clêuber Carneiro- Elisa Alves- Reinaldo Lima. 
PARECER PARA D 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.230/93 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.230/93, de autoria do Procurador-

Geral de Justiça, dispõe sobre os valores de vencimentos dos 
cargos dos membros do Ministério Público e dá outras 
providências. 

Publicada em 20/2/93, foi a matéria 
de Constituição e Justiça, que emitiu 
sua constitucionalidade. legalidade e 
Emendas nos 1, 2 e 3. 

distribuída à Comissão 
parecer preliminar por 
juridicidade, com as 

Agora, por força do art. 195, c/c o art. 103, I, "a", do 
Regimento Inter-r1o, ve1o a matéria a esta com1ssao para 
receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem como objetivo básico dispensar 

aos membros do Ministério Público, no que se refere aos 
índices de reajustes de seus vencimentos, o mesmo tratamento 
que foi dado aos demais servidores civis do Estado. 

O reajustamento dos- vencimentos dos membros do Ministério 
Público, por via da proposição sob comento, visa a minorar 
os efeitos perversos da inflação, que, diariamente. corrói 
o poder de compra dos salários no Brasil, tornando 
imprescindíveis revisões periódicas desses vencimentos. 

Com efeito, há que se ressaltar que o anexo único, parte 
integrante da Emenda no 1, acolhida quando da discussão do 
projeto na Comissão de Constituição e Justiça, representa 
tão-somente o reajustamento dos vencimentos dos membros do 
Ministério Público nos mesmos patamares concedidos aos 
servidores civis nos meses de janeiro e fevereiro do ano em 
curso . 

Por seu turno, as Emendas nQs 2 e 3 
corrigir pequenas incorreções de natureza 

Conclusão 

têm o objetivo de 
técnica. 

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 1.230/93, com as Emendas nQs 1, 
2 e 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993 . 
Bonifácio Mourão, Presidente Ronaldo Vasconcellos, 

Relator - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre os valores de vencimentos dos 
cargos dos membros do Ministério Público e dá outras 
providências. 

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
emitiu parecer pela admissibilidade do projeto de lei sob os 
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da 
legalidade, apresentando as Emendas do nQ 1 ao 3. Em 
seguida. a Comissão de Administração Pública opinou, quanto 
ao mérito, pela aprovação do projeto de lei. 

Agora, vem a matéria a esta comissão a fim de ser examinada 
no 1Q turno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço não encontra óbice no tocante ao 

aspecto financeiro-orçamentário, existindo, todavia. um 
ponto que seria de bom alvitre alterar. O projeto em causa 
pretende autorizar o Executivo a abrir crédito suplementar, 
desde que observado o disposto no § 1Q do art. 43 da Lei 
Federal nQ 4.320. No nosso entendimento, melhor seria que 
essa exigência se referisse ao citado artigo "in totum", e 
não apenas a um de seus parágrafos. Salientamos. ademais, 
que em seu "caput" se encontra condiçâo para abertura do 
referido crédito, bem como exigência de exposição 
justificada para tal. Visando a aperfeiçoar o projeto 
apresentado, propomos a Emenda nQ 4, que transcrevemos no 
final deste parecer. O projeto em tela. assim alterado, está 
de acordo com a legislação vigente. não havendo. nos lindes 
da competência desta comissão, óbice à sua aprovação. 

Aproveitamos a oportunidade para propor a Subemenda nQ 1 à 
Emenda nQ 1, que transcrevemos no final deste parecer, a fim 
de suprimir lapso de transcrição. 

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

Lei nQ 1.230/93, no 1Q turno, com as Emendas nQs 2 e 3, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. e com 
a Emenda nQ 4 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, a seguir 
transcritas. 

EMENDA NQ 4 
Suprima-se, no art. 3o, a expressão"§ 1Q do". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 1 
Substituam-se os Anexos I,-II e III, a que se refere o art. 

1Q. pelo Anexo I a seguir transcrito. 
"ANEXO I 

(a que se refere a Lei nQ , de de de 
1993. ) 

QUADRO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Cargos Valores 

Vigência a Vigência a 
partir de partir de 
IQ jan/93 IQ fev/93 

Procurador-Geral de Justiça30.743.630,0038.429.540,00 
ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Procurador de Justiça 30.743.630,0036.508.060,00 
Promotor de Justiça de 
Entrância Especial 29.206.440,0034.682.660,00 
Promotor de Justiça de 
Entrância Final 27.746.110,0032.948.530,00 
Promotor de Justiça de 
Entrância Intermediária 26.358.800,0031.301.100,00 
Promotor de Justiça de 
Entrância Inicial 25.040.860,0029.736.040,00" 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
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Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, Relator -
Bonifácio Mourão - Péricles Ferreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.206/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.206/92, da Deputada Maria Olivia, que 

declara de utilidade pública o Sind1cato dos Trabalhadores 
Rurais de Luz. com sede no Município de Luz, 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 1.206/92 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Luz, com sede no Município de Luz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Luz, com sede no Município de 
Luz. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 216/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.216/93, do Deputado Raul Messias, que 
declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Sobrália, com sede no Município de Sobrália, foi 
aprovado nos termos 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 1.216/93 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Sobrália, com sede no Município de Sobrália. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de uti 1 idade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Sobrália, com sede no Município 
de Sobrál ia. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 



Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
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Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
José Braga. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.581/93 
Comissão de F1scalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Roberto Amaral, o requerimento em 

epígrafe trata da apreciação. pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ -, da concessão de isenção de 
ICMS. 

Fundamentação 
É procedente a solicitação de que seja endereçado apelo ao 

Secretário da Fazenda para que submeta à apreciação do 
CONFAZ proposição visando a conceder isenção de ICMS 
incidente sobre a correção monetária incorporada ao valor da 
operação de venda a prazo. 

Tal procedimento encontra guarida na Constituição Federal, 
em seu art. 155. § 2Q. XII. "g". e no art. 34. f 8Q. do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. Segundo esses 
dispositivos constitucionais, a concessão de isenção de ICMS 
é feita por meio do CONFAZ. mediante convênio celebrado 
entre os Estados, cujos representantes são os respectivos 
Secretários da Fazenda. 

Conclusão 
Diante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do 

Requerimento nQ 4.581/93. 
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1993. 
Baldonedo Napoleão, Relator. 

TRANSCRIÇÕES 

"Minas Precisa Decidir O Que Quer com a Ftat• 
As lideranças pollticas e empresariais do Estado têm pela 

frente um desafio que precisa ser urgentemente vencido. 
Trata-se da decisão da Fiat do Brasil. a holding do grupo 
italiano no pais, de direcionar os seus investimentos no 
Brasil para outras regiões que não Minas Gerais. O problema 
está ligado aos créditos gerados pelo programa de exportação 
da empresa, uma faca de dois gumes: de um lado fez com que a 
Fiat se tornasse a segunda maior exportadora do país, de 
outro lhe criou problemas com o acúmulo de créditos do ICMS 
que não podem ser usados pela montadora na relação comercial 
com seus parceiros, sobretudo fornecedores. É basicamente 
isso. 
O problema é que a Fiat não consegue resolver essa pendenga 

com o Estado, até porque no meio da confusão entrou o PT com 
um questionamento sobre o crédito de ICMS e aí a encrenca 
cresceu. Ora, cresceu. mas não é um centésimo do tamanho da 
importância da montadora para a economia do estado, embora 
alguns sindicalistas pensem o contrário- e com todo o 
direito. diga-se. Quem não tem o direito de pensar assim são 
os que têm maiores responsabilidades com Minas e seu povo. 
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Sem entrar no mérito da questão, de técnica tributária, não 
parece ser admissivel para um Estado que esbanja problemas 
sociais e índices de desemprego crescentes perder 
investimentos, não importa se italiano. francês ou 
americano, desde que não comprometam a soberania nacional. O 
resto é arenga que não elimina o desemprego, não ativa o 
meio circulante e não reduz a recessão. Mas. ainda assim, o 
problema com a Fiat se arrasta e ameaça drenar para outros 
Estados os investimentos que o grupo italiano pretende fazer 
em Minas - ou pretendia, já não se sabe. 

A questão é menos técnica que política. É com a visão dos 
que pensam com grandeza que se deve encarar o problema da 
Fiat. Não basta dizer que o problema foi criado por este ou 
aquele segmento. O que faz lembrar uma lição do antigo 
deputado e secretário da Fazenda de Minas, Ovídio de Abreu, 
quando chamava a atenção de algum auxiliar que tentava 
empurrar com a barriga a solução de algum problema, usando 
para isso a burocracia: "Não basta despachar o papel, é 
preciso resolver a questão". ensinava mestre Ovídio. No caso 
da Fiat, não basta atribuir o erro a alguém. mas resolver o 
problema. 

Ainda no caso da Fiat, cujo impasse pode desaguar na 
possibilidade de vir a empresa a deixar o Estado, é preciso 
atentar para os esforços empreendidos pelo poder público 
mineiro para ter aqui a montadora. Minas, ensina a história, 
foi parceira da Fiat desde o primeiro momento. Cedeu~lhe 

infra-estrutura. ofertou-lhe cap1tal, enfrentou grupos 
paulistas e cariocas que tentaram desviar o curso do empre-
endimento, usou de sua habilidade e de seu prestígio 
político para atrair os italianos e não pode. por arroubo de 
alguns e omissão de outros, perder a possibilidade de 
continuar abrigando aqui capitais que lhe fazem falta. O 
momento exige decisão, rapidez, determinação. Exige 
sobretudo a percepção de que Minas não pode perder, sob ne-
nhum pretexto. os investimentos pelos quais outros Estados 
estão de boca aberta. Decidir é preciso." 

(* Transcrito de acordo com o texto 
atendimento ao Requerimento nQ 4.452/93, 
Anderson Adauto.) 

"Um Grave Prejuizo para Minas* 

o r i g i na 1 , em 
do Deputado 

Minas já perdeu para o Rio Grande do Sul, no primeiro 
trimestre do ano, a segunda posição entre os Estados 
exportadores. Agora, corre o risco de deixar de ser o 
segundo maior pólo automot1vo do País, com a transferência 
iminente de uma linha de montagem da Fiat Automóveis para 
São Paulo. 

Instalada em Minas há 20 anos e produzindo na fábrica de 
Betim há 17 anos. a Fiat não estaria transferindo parte de 
suas atividades para fora do Estado por vantagens 
comparativas nos planos operacional ou mercadológico, mas 
tão-somente pelas dificuldades criadas pelo governo estadual 
na área fiscal. 
Curiosamente, o próprio governo que atraiu a montadora para 

Minas há duas décadas, com uma série de incentivos, não está 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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conseguindo mantê-la aqui, devido a uma inaceitável 
incapacidade de solucionar uma questão tributária 
relativamente simples, relacionada com os créditos de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
gerados pelas exportações de carros. 

A transferência da Fiat para São Paulo representa uma 
autêntica ameaça a parcela expressiva da economia industrial 
mineira, a começar do desmantelamento do ainda incipiente 
cinturão de autopeças que vinha sendo montado em torno da 
unidade de Betim. Perdem-se, conseqüentemente, empregos, 
receita tributária e possibilidade de consolidação de um 
parque fabril de porte na área automotiva, em Minas. 
Ademais, a suspensão de projetos para a instalação e amplia-
ção de fábricas de autopeças poderá inviabilizar a opção de 
mais uma montadora pelo Estado. que garantiria avanços 
consideráveis nesse segmento de mercado para uma economia 
que vem registrando perdas consideráveis no setor 
secundário. 

Mais do que ensejar que a Fiat passe a exportar por São 
Paulo, o impasse criado pelo fisco estadual com a montadora 
ameaça, no médio prazo, não só os investimentos que a 
empresa fará para ampliar sua participação no mercado 
nacional de veículos e para ampliar a sua competitividade, 
com novos lançamentos, como também a sua permanência em 
Minas. Assim como, há alguns anos, a linha de montagem do 
extinto Alfa Romeo foi trazida do Rio de Janeiro para Bet1m, 
não está fora de cogitação a saída definitiva da empresa de 
Minas, o que representaria um grande prejuízo para o Estado, 
para os mineiros. 

Com mais de 30% do mercado brasileiro de carros, a Fiat 
mantém em seu? quadros 15.800 empregados e grandes 
encomendas industriais, afora o que representa em ganhos na 
participação de Minas no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e no Imposto de Renda (IR) que 
recolhe sobre suas vendas e sobre o lucro apurado. Em maio, 
pelo terceiro mês consecutivo, a Fiat bateu recorde de 
vendas, tendo comercializado 19.046 automóveis, contra 
17.700 em abril. 
Urge que a Fazenda do Estado reexamine a questão da Fiat, 

que pleiteia a restauração no regulamento do ICMS de um 
dispositivo automático de recuperação de créditos que valha 
para todas as empresas instaladas em Minas. A permissão para 
transferência de créditos, na forma de pagamento de compras 
de autopeças, no limite de 40% da aquisição efetuada, seria 
suficiente, no entendimento de técnicos da Fiat, para 
resolver o problema. O mesmo mecanismo adotado pelo governo 
de São Paulo, Estado que poderá se beneficiar da desatenção 
de Minas, no caso da transferência de uma linha de montagem 
da Fiat para o seu território.'' 

(• Transcrito de acordo com o texto original. em 
atendimento ao Requerimento nQ 4.452/93, do Deputado Aderson 
Adauto.) 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



z 
5 

• . 
1! 
~ o; 
• ~ 

• ·< 
• .. 
Q 

o 
~ • Q 

421 

Belo Horizonte. terça-feira, 24 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE AGOSTO DE 1993 

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; f a 1 ta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
-Às 9h45min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento - Agostinho Patrus - Aílton 

António Pinheiro -Célio de Oliveira - Cóssimo 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Homero Duarte 
Jacob- Maria Olívia- Tarcísio Henriques. 

Falta de "Quorum" 

Vilela 
Frei tas -
- Ibrahim 

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. segunda-feira, dia 23, às 20 horas. 

ATA DA REUNIÃO PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 11.889 
(EX-PROJETO DE LEI Ng 1.024/92, DO DEPUTADO WILSON PIRES), 
QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQÜÍDEOS PARA ATIVIDADES 
POLICIAIS NO ESTADO 
Às quinze horas do dia dez de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os Deputados 
Márcio Miranda, Arnaldo Canarinho e Maria José Haueisen, 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Miranda, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
Relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Arnaldo Canarinho para atuar como Escrutinador. Recolhidas 
as cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Márcio Miranda e 
Arnaldo Canarinho, ambos com três votos. O Presidente "ad 
hoc", Deputado Márcio Miranda. dá posse ao Vice-Presidente, 
e este por sua vez, empossa o Presidente eleito. O Deputado 
Márcio Miranda agradece a escolha de seu nome e, na 
oportunidade, designa o Deputado Álvaro Antônio para a fun-
ção de Relator da matéria. 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, 19 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente- Francisco Ramalho- Célio de 

Oliveira. 
ATA DA REUNIÃO 
PARECER SOBRE 
(EX-PROJETO DE 

PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.887 
LEI NQ 819/92, DA DEPUTADA MARIA ELVIRA), QUE 

~L-------------------------------------------------------~ 



. 
"' . :; 
E 
§ 
c 

• . ; 
;:: 
~ 

• ~ . e 
·~ . • ~ 
~ • ~ 

422 

TORNA OBRIGATÓRIA A CONSTRUÇÃO DE ESCADAS PARA PEIXES DE 
PIRACEMA EM BARRAGENS EDIFICADAS EM CURSOS DE ÁGUA NO ESTADO 
Âs quinze horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os 
Deputados José Leandro, Maria Olivia, Álvaro Antônio e 
Marcos Helênio, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Álvaro 
Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que a 
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o Relator. A Presidência determina 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Marcos Helênio para atuar como Es-
crutinador. Recolhidas as cédulas. verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Maria 01 i via e José Leandro. O Presidente "ad 
hoc", Deputado Álvaro Antón1o, dá posse à Presidente. e 
esta, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente. A Deputada 
Maria Olívia agradece a escolha de seu nome e designa o 
Deputado José Leandro para a função de Relator da matéria. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Maria Olivia, Presidente- Célio de 01 iveira- José Leandro 

- Ivo José. 
ATA DA REUNIÃO PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~~~~~~~J~~~REDEO V~~~ ~~TAL7~ 1 ~~~~PO~~ÇÃgE~~Ti~~ N~E~~S~~~Ó 
HELVÉCIO), QUE ESTABELECE NORMAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE 
COLA DE SAPATEIRO, ÉTER SULFÚRICO, BENZINA, BENZENO, 
CLOROFÓRMIO E SUBSTÂNCIAS SIMILARES EM MINAS GERAIS 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os 
Deputados Antônio Pinheiro. Jorge Hannas e Gilmar Machado, 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental. 
o Presidente "ad hoc", Deputado Antônio Pinheiro, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Pres1dente e o Vice-Presidente e designar o 
Relator. Determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Jorge Hannas 
para atuar como Escrutinador. Recolhidas as cédulas . 
verifica-se que foram eleitos, para Presidente e Vice-
Presidente, os Deputados Jorge Hannas e Antônio Pinheiro, 
respectivamente, ambos com três votos. O Presidente "ad 
hoc", Deputado Antônio Pinheiro, dá posse ao Presidente 
eleito, e este, por sua vez. empossa o Vice-Presidente. O 
Deputado Jorge Hannas agradece a escolha de seu nome e, na 
oportunidade, designa o Deputado Gilmar Machado como Relator 
da matéria. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sa 1 a das Comissões, 19 de agosto de 1993 . 
Homero Duarte, Presidente - Baldonedo Napoleão - Geraldo da 

Costa Pereira- Gilmar Machado . 

!L-------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 1ª REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE 
COMPLEMENTAR NQ 32, (EX-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
25/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO), QUE DISPÕE SOBRE 
TRANSFER@NCIA DE MILITAR PARA A RESERVA NÃO REMUNERADA E 
OUTRAS PROVID@NCIAS 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, réunem-se no 
Plenarinho I os Deputados Tarcisio Henriques, Célio de 
Oliveira e Cóssimo Freitas, membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado 
Tarcísio Henriques, declara abertos os trabalhos e informa 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o Relator da matéria. A Presidência 
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas. e convida o Deputado Célio de Oliveira para 
atuar como Escrut1nador. Recolhidas as cédulas de votação, o 
Escrutinador anuncia que foram eleitos, para Presidente, o 
Deputado Tarcisio Henriques, e, para Vice-Presidente, o 
Deputado Célio de 01 iveira. A seguir, o Presidente "ad hoc" 
empossa o Vice-Presidente eleito, e este, por sua vez, dá 
posse ao Presidente eleito. O Deputado Tarcís1o Henr1ques, 
permanecendo no exercício da Presidência, agradece os votos 
recebidos e a confiança nele depositada e designa o Deputado 
Célio de Oliveira para relatar a matéria. Nada mais havendo 
a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente Célio de Oliveira 

Ajalmar Silva. 
ATA DA 79ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo 
Napoleão, Roberto Amaral, Raul Messias e José Renato, 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os 
trabalhos; em seguida, solicita ao Deputado José Renato que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e informa-
lhes ter a presente reunião a finalidade de se apreciarem as 
matérias da pauta e os pareceres sobre aplicação de recursos 
oriundos de subvenções concedidas às seguintes entidades: JK 
Futebol Clube. de Taiobeiras; Caixa Escolar Professor Elídio 
Duque, de Salinas; Associação dos Moradores Unidos e 
Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Santo Antónío da 
Boa Vista, de São José da Ponte; Associação dos Moradores de 
Canabraval e L. S. João, de São João da Ponte; Centro 
Comercial Rural de Lagoa de Baixo-Rubelita-MG; Associação 
dos Moradores da Comunidade de Tanque e Região. de 
Comercinho; Associação Unidos Venceremos dos Bairros Alto 
São João e São Fidelis, de Salinas; e Associação Comunitária 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Rural do Distrito de Santa Cruz. de Salinas. Logo após, 
designa o Deputado José Renato para relatar os processos 
mencionados e redistribui os Projeto de Lei nQs 1.278/93 ao 
Deputado José Renato e 8D8/92 ao Deputado Baldonedo 
Napoleão, no 2Q turno. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, 
passa-se à 1a fase da Ordem do Dia. O Deputado José Renato, 
Relator dos processos referentes a subvenções, emite 
parecer, no qual conclui que a aplicação dos recursos pelas 
entidades jà citadas obedece ao estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Em seguida, solicita seja baixado 
em diligência à autora. Deputada Maria José Haueisen, o 
processo da Associação dos Moradores da Comunidade de Tanque 
e Região, de Comercinho-MG, o que é deferido pela 
Presidência. Na fase de discussão e votação de proposições 
sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia, o Deputado 
Baldonedo Napoleão, Relator do Projeto de Lei nQ 650/91, no 
1Q turno, emite parecer, concluindo pela aprovação do 
projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 4. Colocado o parecer em 
discussão, o Deputado Raul Messias solicita vista da ma-
téria. O Presidente defere o pedido e informa que fica 
adiada a discussão do parecer. O Deputado Baldonedo 
Napoleão, Relator do Projeto de Lei nQ 808/92, no 2Q turno, 
emite parecer. concluindo pela aprovação da proposição na 
forma do vencido no lQ turno. O Deputado Raul Messias, 
Relator do Projeto de Lei nQ 942/92, no 1Q turno, emite 
parecer, concluindo pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. O Deputado José Renato, Relator do 
Projeto de Lei no 1.278/93, no 2Q turno, emite parecer, 
concluindo pela aprovação do projeto na forma do vencido no 
1Q turno. Colocados em discussão e em votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados. Na fase de discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, o Deputado Baldonedo Napoleão, na 
ausência do Relator, Deputado Péricles Ferreira, faz a 
leitura do parecer do Requerimento nQ 4.486/93, concluindo 
pela aprovação da proposição. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e 
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Célio de 01 iveira, Presidente- Bonifácio Mourão- Roberto 

Amaral - Péricles Ferreira . 
ATA DA 45i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia onze de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se, na Sala das Comissões, os 
Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Álvaro 
Antônio e José Renato, 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 apreciar o relatório das 
propostas recebidas nas audiências públicas regionais. Em ,L_ ______________________________________________________ _J 
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seguida, a Presidência solicita ao Deputado Baldonedo 
Napoleão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Logo após. a Presidência informa que se encontram sobre a 
mesa os seguintes ofícios: Ofício nQ 815/93, da Secretaria 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, em que se 
convidam os membros da comissão para participarem das 
reuniões técnicas com vista à elaboração do Orçamento Fiscal 
e de Investimento das Empresas controladas pelo Estado, para 
o exercício de 1994, a partir do dia 12/7; Ofícios do nQ 275 
ao 278, do IBGE, que encaminha resposta ao ofício desta 
comissão. datado de 9/8/1988, no qual o Presidente solicitou 
informações para subsidiar os processos de criação 
dos Municípios de Ferrug1nha e Cuparaque; Ofício nQ 596/93, 
da Prefeitura Municipal de Raposos, de Nova Lima, de 
Sabará e de Rio Acima, reivindicando providências quanto ao 
retorno dos horários de funcionamento do subúrbio na região, 
bem como quanto ao retorno do gerenciamento do transporte 
coletivo intermunicipal à responsabilidade da TRANSMETRO, e 
Oficio nQ 684/93, do IPSEMG, em resposta ao Oficio ng 
1.474/93. da Secretaria Geral da Mesa. de 6/7/93, no qual 
foram solicitadas informações por esta comissão. Encerrada 
a 1a parte, a Presidência passa à 2g parte de reunião. Na 
fase de discussão e de votação de proposições da comissão, o 
Presidente solicita ao Deputado 6aldonedo Napoleão que, na 
ausência do Deputado Jorge Hannas, designado, anteriormente, 
Relator da matéria, proceda à leitura do relatório sobre as 
propostas recebidas nas audiências públicas regionais. 
Colocado em discussão e votação é o relatório aprovado por 
unanimidade. Logo após, o Presidente informa os 
parlamentares da necessidade de se alterar o horário de 
reuniões desta comissão, de 9 horas para as 10 horas, 
passando a medida a vigorar a partir da próxima reunião. 
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da comissão para a próxima 
reunião extraordinária, dia 19, quinta-feira. às 
9h30min, em virtude das audiências temáticas terem sido 
marcadas no horário ordinário da reunião desta comissão, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões. 19 de agosto de 1993. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas - Baldonedo 

Napoleão - Marcos Helên1o. 
ATA DA 24ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e quinze minutos do dia doze de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda 
e José Braga, 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 
ante r i o r, que, l i da e aprovada, é subscrita pe 1 os 
parlamentares presentes. Não havendo correspondência a ser 

É~------------------------------------------------------------~ 
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lida, o Presidente solicita ao Deputado José Braga que 
proceda à leitura do seu relatório sobre a proposta 
recolhida nas audiências públicas regionais, o qual, 
submetido a discussão e votação, é aprovado por unanimidade. 
Após a le1tura do relatório, os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e Márcio Miranda tecem considerações sobre a situação 
constrangedora do Centro Especializado de Orientação ao 
Menor - CEOM. A seguir, a Presidência passa à discussão e 
votação de proposiçOes que d1spensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, submetendo a votação o Requerimento 
nQ 4.572/93, que é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca-os para a audiência pública a ser realizada no 
próximo dia 19, quinta-feira, às 10 horas. com a finalidade 
de se ouvirem os Secretários da Justiça; da Segurança 
Pública; do Trabalho e Ação Social e de Esportes, Lazer e 
Turismo; os representantes do Fórum Mineiro em Defesa da 
Vida, da Frente da Defesa da Criança e do Adolescente do 
Estado de Minas Gerais, do Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente do Estado de Minas Gerais e do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente do Estado de Minas 
Gerais; o Dr. Ivan Mehri, Coordenador das Promotorias da 
Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais, e o Dr. 
Tarcisio Martins da Costa, Juiz de Direito da Infância e da 
Juventude da Comarca de Belo Horizonte; de se promover amplo 
debate sobre temas que envolvam os direitos humanos; de se 
colherem sugestões e de se traçarem planos de ação que 
possam subsidiar a elaboração da Proposta Orçamentária de 
1994; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissôes, 19 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - José Braga Márcio 

Miranda- Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO 
DE LEI COMPLEMENTAR NQ 32 

Comissão Especial 
Relatório 

O Sr. Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 90. VIII, da Constituição do Estado, opôs 
veto parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 32, que 
d1spõe sobre a transferência de mil ltar para a reserva não 
remunerada e dá outras providências . 

Encaminhado a esta Casa por via da Mensagem nQ 368/93, vem 
o veto a esta comissão especial, para receber parecer, nos 
termos do art. 234 do Regimento Interno . 

Fundamentação 
o Chefe do Poder Executivo. ao apresentar as razões do veto 

ao art. 4Q da Proposição de Lei nQ 32, afirmou haver 
incompatibilidade de emenda inserida no texto original da 
proposição em tela, quando de sua tramitação nesta Casa, com 
as normas aplicáveis, distintamente. aos servidores civis e 
aos militares . 
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Assiste razão ao Governador do Estado "in casu". O 
Legislativo mineiro. nos idos da década de 50, editou duas 
normas distintas para as classes dos servidores públicos. 

A Lei nQ 869. de 1952, (Estatuto dos Servidores Civis), 
entre outras matérias, dispunha sobre os critérios da 
aposentadoria por invalidez para essa classe de servidores, 
critérios esses que não se aplicavam aos militares, que se 
submetiam, por sua vez, a normas específicas. tratadas na 
Constituição de 1946. 

A partir de 1969, quando entrou em vigência a Lei nQ 5.301 
(Estatuto dos Servidores Militares), é que essa outra classe 
passou a contar com um estatuto próprio. no qual eram 
determinados, entre outros, os critérios de aposentadoria, 
reforma, etc. 
Infere-se. então, que a incompatibilidade cogitada pelo Sr. 

Governador em suas razões do veto, no que tange à aplicação 
de um mesmo estatuto para duas classes diferentes de 
servidores, da ótica do ordenamento jurídico do Pais, é, de 
fato, um óbice. 

Em relação à negativa de sanção do Chefe do Poder Executivo 
ao art. 5Q da Proposição de Lei Complementar no 32, julgamos 
que a medida por ele adotada foi adequada. Assiste razão ao 
Sr. Governador, quando, prudente, em nome do \nteresse 
público, remete a discussão do tema para um momento mais 
aproprtado. Sua decisão mantém perfeita obediência ao que 
dispõe o art. 70, II, da Carta mineira. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto 

parcial a Proposição de Lei Complementar nQ 32. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente- Célio de Oliveira, Relator 

- Ajalmar Silva. 
O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO OE LEI 

NQ 11.887 
PARECER SOBRE 

Comissão Especial 
Relatório 

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, 
c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do 
Estado após veto total à Proposição de Lei no 11.887, que 
torna obrigatória a construção de escadas para peixes de 
piracema em barragens edificadas em cursos de água de 
domínio do Estado. 

Por meio da Mensagem nQ 487/93. encaminhou o Chefe do Poder 
Executivo à apreciação desta Casa as razões do veto . 
Constituída esta Comissão Espectal, nos termos do art. 234, 

c/c o art. 112, I. ''b'', do Regimento Interno, compete-nos 
apreciar o veto e sobre ele emitir parecer. 

Fundamentação 
de Lei nQ 11.887 tem como objetivo tornar 
construção de escadas para peixes de piracema 

edificadas em cursos de água de domínio do 

A Proposição 
obrigatória a 
em barragens 
Estado . 
"Entre os motivos apontados para o veto total, encontram-se 

não geral da norma, por estar ela sujeita a o caráter 
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circunstâncias e à decisão do COPAM, e o fato de a medida 
onerar muito o custo dos projetos de barragens, sendo mais 
proveitoso criar estações de piscicultura e hidrobiologia 
para o repovoamento programado de rios, lagos e represas. 
Tais são as razões principais que levaram o Governador a 
considerar contrária ao interesse público a medida proposta. 

Embora discordemos da solução apresentada pelo Governo no 
que se refere às estações de piscicultura e de 
hidrobiologia. porquanto, no atual estágio dos estudos 
ictiológicos, não se tem, ainda, o domínio da reprodução 
artificial de todas as espécies que povoam os nossos rios. 
concordamos que. por remeter ao órgão competente do Estado a 
decisão sobre a construção das escadas, a norma está despida 
da eficácia necessária aos documentos legais, apresentando 
um caráter homologatório das decisões daquele órgão. 

A proposição tem o mérito de procurar, por meio da 
construção de escadas para peixes, proteger a fauna 
ictíológica ameaçada pela instalação de barragens, o que 
traria, sem dúvida, um saldo positivo para a preservação da 
biodiversidade. 

No entanto, o atual Código de Pesca prevê a adoção de 
medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que importem 
a alteração do regime dos cursos de água. mesmo quando 
determinadas pelo poder público, conforme dispõe o art. 36 
do Decreto-Lei nQ 221. de 1967. 

O Código de Pesca não especifica, porém, as medidas de 
proteção, o que nos parece de melhor alvitre, uma vez que, 
para cada caso, poder-se-á adotar a que for mais condizente 
com as caracteristicas da barragem e com a própria realidade 
financeira do empreendimento. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela manutenção do veto total 

oposto à Proposição de Lei no 11.887. 
Sala das Comissões. 19 de agosto de 1993. 
Maria Olívia, Presidente- José Leandro, Relator - Ivo José 

(voto contrário) -Célio de Oliveira. 
NOVO PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO 

DE LEI NQ 11.889 
(Nos Termos do 1 2Q do Art. 138 do Regimento Interno) 

Comissão Especial 
Relatório 

O Sr. Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 90, VIII, da Constituição do Estado, opôs 
veto total à Proposição de Lei nQ 11.889, ex-Projeto de Le1 
nQ 1.024/92, do Deputado Wilson Pires, que dispõe sobre a 
utilização de eqüídeos para atividades policiais no Estado. 

Encaminhado a esta Casa por via da Mensagem nQ 366/93, vem 
o veto a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 234 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pelas razões do veto carreadas a esta Casa Legislativa, 

juntamente com a Proposição de Lei nQ 11.889, depreende-se 
que o Sr. Governador do Estado entendeu, que sua acolhida é 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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motivo pelo qual houve por 

Aduz aquela autoridade que os cavalos das raças manga-larga 
marchador e campolina não atendem aos requisitos básicos 
exigidos pela PMMG, quais sejam: o porte, o tipo de marcha e 
a resistência. 

Mais adiante, em suas razões do veto, tece comentários 
acerca dos animais atualmente utilizados por aquela 
corporação, procurando justificar sua decisão de preterir os 
animais das raças de que cogita a proposição sob comento no 
processo de equipamento da tropa montada da Polícia Militar. 

É oportuno que sejam trazidas ao conhecimento desta 
comissão algumas importantes informações sobre esses 
animais, para que assim possamos refletir de maneira mais 
isenta e equilibrada acerca do assunto aqui discutido. 
Sabemos que os cavalos manga-larga marchador e campolina 

têm talhe mínimo de 1,57cm e peso de aproximadamente 500kg. 
Portanto. não têm porte baixo. 

Apresentam marcha cômoda, inteligência, coragem. 
maleabilidade, docilidade e a resistência exig!d~ pela 
Polícia Militar, comprovada agora pelo percurso ep1co do 
Oiapoque ao Chuí, perfazendo um total de 42km diários, num 
total de 14.000km. 
Quanto ao custo. afirmamos que os cavalos de origem 

mineira, castrados e destinados ao trabalho, se não são do 
mesmo preço dos usados atualmente pela Polícia Militar. são 
de preço bem menor e estão em Minas Gerais, o que evita, 
assim, os custos com o transporte do Sul do País para nosso 
Estado. 

Por outro lado, a rejeição do veto proporcionará ao Estado 
condições de licitar a aquisição do seu rebanho. 

Temos que considerar a precariedade atual das reservas de 
cavalos da PMMG, dado o insucesso e a desativação do seu 
criatório, em convênio com a UFV, na Fazenda Florestal, que, 
além de insuficiente. não conseguiu atingir os objetivos 
propostos. Portanto, nada mais justo e honesto que fomentar 
a produção mineira de cavalos. pois é necessário que o 
Estado possua uma reserva satisfatória de animais, o que não 
acontece atualmente. 

Julgamos, então. que a utilização desses eqüinos nas 
atividades policiais, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
além de prestigiar um produto genuíno de nossa terra, 
reconhecido internacionalmente. atende plenamente ao 
interesse público, dadas as razões acima apontadas . 

Pelas razões aduzidas, 
à Proposição de Lei 
1 .024/93 . 

Conclusão 
opinamos pela rejeição do veto total 
nQ 11.889, ex-Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Marcos Helênio- Célio de Oliveira (voto contrário). 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de agosto de 1993 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

419ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 peto 

Deputado José Mtlttão 
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O Deputado José Mtlttão- Sr. Presidente, Srs. Deputados. a 
greve dos funcionários püblicos ocorrida recentemente deixou 
marcas dolorosas para os servidores, no que diz respeito às 
conseqüências advindas dos dias que permaneceram parados. 
Não é apenas a perda financeira que ocasiona, como acabamos 
de afirmar. a marca dolorosa no movimento grevista. O corte 
dos dias parados tem conseqüências profundas na vida 
funcional do servidor, pois traz prejuízos a benefícios como 
as férias-prêmio, o 13Q-salário e a progressão. Enfim, todo 
o conjunto da vida funcional do servidor fica afetado. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, visando a 
evitar tais efeitos, os Deputados Estaduais desta Assembléia 
Legislativa apresentaram ontem um projeto de lei que 
autoriza o Sr. Governador do Estado a anistiar todos os 
servidores pelos dias que permaneceram parados por causa da 
greve. A reposição será somente para os servidores que, por 
força de lei. têm de cumprir um calendário prefixado 
anualmente. 

Os demais servidores seriam anistiados, e os dias parados 
seriam contados para todos os efeitos, isto é, para efeito 
de férias-prêmio. do 13Q-salário, de aposentadoria e de 
progressão funcional. 

Assim, farei a leitura do projeto de lei, que segue 
assinado por todos os Deputados Estaduais, chamados pelo 
SIND-UTE de traidores, mas que, neste momento, apresentam um 
projeto de lei com o objetivo de dar ao servidor pUblico a 
condição necessária para que não tenha a sua vida funcional 
interrompida. (-Lê,) 
(-A matéria lida pelo orador 

1.579/93, publicado no "Diário 
pág. 15. col. 1.) 

é o Projeto de Lei nQ 
do Legislativo" de 20/8/93. 

Esse é o projeto de lei dos Deputados desta Casa, chamados 
de traidores. o qual visa a um grande benefício para todos 
os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

419i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 18/8/93 pelo 

Deputado Gtlmar Machado 
O Deputado Gtlmar Machado -Sr. Presidente, na semana que 

passou. esta Casa recebeu uma comissão de vários 
trabalhadores rurais e, também, o Presidente nacional do 
INCRA. Naqueles dois dias em que eles aqui estiveram. ficou 
acertado que nesta semana seria realizada em Brasília uma 
reunião dos trabalhadores rurais com o Ministro da 
Agricultura. Esta Casa, através do seu Presidente. ficou de 
indicar uma comissão para acompanhar os trabalhadores nesta 

'L---------------------------------------------------------------~ 



2 

" . 
-~ e 
!? 
~ 

• . e 
~ 
;;; 
• ~ . • ·~ . • ~ 
* e 
~ 

431 

reunião. em Brasília, amanhã. A questão de ordem que eu 
formulo à Mesa é a seguinte: essa comissão já foi indicada? 
Quais são os seus membros? 

419ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 18/8/93 pelo 

Deputado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, eu queria 

apenas solicitar de V. Exa. que nós inaugurássemos o placar, 
a partir de agora, com a votação dos projetos que estão em 
pauta, a fim de que possamos exercitar o nosso voto, aqui do 
Plenário mesmo, sem ter a necessidade de, no caso de votação 
secreta, nos dirigir até a Mesa para efetivar a nossa 
votação. Isso deveria ocorrer, também, com todos os projetos 
de interesse do povo mineiro que tramitam nesta Casa. 
Portanto, eu pediria que V. Exa. acionasse o botãozinho, 
porque eu sei que só falta isso para colocar o placar em 
funcionamento, o que seria muito proveitoso para o nosso 
trabalho na Assembléia Legislativa. 

419ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado José Maria Pinto 
O Deputado José Marta Pfnto Sr. Presidente. Srs. 

Deputados. estar contra e estar a favor do Governo são 
coisas diferentes. Já estive nesta tribuna por diversas 
vezes para apoiar o Governador Hélio Garcia, mas. neste 
momento, ocupo-a para mostrar ao Governo o rumo certo. no 
interesse de Minas Gera i s. Estamos sendo procurados 
diuturnamente pelas professoras, principalmente pelas 
professoras aposentadas. Não nos restou outra alternativa 
senão fazer este pronunciamento na Assembléia Legislativa 
para que os Deputados ligados ao Palácio da Liberdade possam 
refletir a respeito. Mas eu já tinha esse compromisso com as 
professoras há muito tempo. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reportando-nos a nossa 

posição favorável ao trabalhador e, sobretudo, com relação 
ao profissional da educação, assumimos mais uma vez, desta 
tribuna, postura de apoio ao professor aposentado para 
derrubar o veto ao art. 11 do Projeto de Lei nQ 1.407, que 
estende o "pó-de-giz" ao professor aposentado. a fim de que 
se cumpra o art. 40 da Constituição Federal. relativo à 
disparidade do salário do aposentado em comparação com o do 
professor da ativa. 

Esses professores aposentados, que aqui hoje vêm 
reivindicar seus mais justos e meritórios direitos. são 
abnegados profissionais que, com autoridade conferida por 
lei e pela sua própria obra, realizada ao longo de muitos e 
muitos anos de trabalho em prol da educação, são testemunhas 
vivas, surgidas de experiências concluídas com êxito. Por 
isso. asseguramos serem seus ideais superiores ao imaginado 
sobre uma vida melhor e infinitamente mais intensos que os 
prazeres da vida material, inclusive efêmeros deleites e 
satisfações pessoais . 
Sr. Presidente, ilustres colegas, tenho nas minhas mãos uma 

balada que traduz a importância capital dessa justissima 
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reivindicação, de autoria da professora aposentada Maria 
da Graça Gonçalves, para conhecimento cabal dessa dura 
realidade que encerra em si mesma a condição humana e 
profissional em que o professor aposentado se encontra. Eis 
a Balada da Aposentada. (- Lêo) 

"Quando entrei para o Estado,/ novinha e cheia de amor./ 
Acreditava em Minas/ e em seu Governador./ Durante os tempos 
de aula,/ tudo com amor eu fiz;/ peguei piolhos e pulgas/ e 
alergia ao ''pó-de-giz''./ Depois de anos e anos,/ aposentei-
me, fel1z,/ mas inchou-me a cara toda./ por causa do pó-de-
9iz./ E eu, pobre aposentada,/ vou ao médico, que diz:/ 
rinite' e sinusite,/ alergia de pó-de-giz'./ Simpatia, 

banhos, châs/ e até uma ·benzeção' ./ Não adianta. Isso é/ 
seqüela da profissão./ E então, o Governador/ das nossas 
Minas Gerais/ tira dos aposentados/ prerrogativas legais./ E 
eu ouso, humildemente,/ dizer ao Hélio Garcia,/ com o 
contracheque no bolso/ e a mão vazia, vazia:/ Dr. Hélio 
Garcia,/ faça o povo feliz./ Devolva aos aposentados/ o 
direito ao ''pó-de-giz''. 

Como vêem, Sr. Presidente, Srs. Deputados. dispensam-se 
quaisquer outras defesas em favor dos direitos do professor 
aposentado. depois desta comovente poesia-apelo, razão pela 
qua 1 cone 1 amo os nobres co 1 egas, na condição de 
representantes do povo mineiro que somos, a conjugarmos 
esforços a fim de garantir a esse profissional seu ina-
lienável direito. 

Caros colegas, de acordo com minha carta aberta 
encaminhada aos Gabinetes de v. Exas., quero acrescentar que 
o disparate a que me referi comprova-se através de 
contracheques que se encontram em meu poder, à dispos1ção 
para verificarem a injusta discrepância entre o vencimento 
do professor da ativa e o do professor aposentado. 

Ressalto novamente que a educação significa a libertação 
do ser humano das peias da ignorância, da alienação, da 
subserviência e da tirania. Daí a simples razão pela qual, 
na condição de representantes do povo mineiro, não podemos 
negligenciar a inegável realidade. É necessário nosso 
irrestrito apoio à questão em pauta. 

Aproveito para lembrar aos colegas que muitas dessas 
professoras aposentadas. cuja tão nobre causa defendemos, 
foram e ainda são responsáveis por estarmos aqui hoje. 

Tive, também, a grata satisfação de conversar com o Lider 
do Governo, Deputado Romeu Queiroz, para encontrar um meio, 
"a posteriori", de resolver os problemas das professoras 
aposentadas com relação ao "pó-de-giz". Muito obrigado . 

419i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado Bonifácio Mourão 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente. Srs. 

Deputados, gostaria de encaminhar esta votação. lendo o 
artigo da Constituição Estadual que dispõe a respeito do 
assunto para o qual peço a atenção dos colegas Deputados. 

O art. 36 da Constituição Estadual diz o seguinte: "o 
servidor público será aposentado .... p 4Q- Os proventos da 

'L-------------------------------------------------------------~ 
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aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, serão 
revistos na mesma proporção e na mesma data. sempre que se 
modific-ar a remuneração do servidor em atividade .... " Charoo 
a atenção para este trecho:".... serão estendidos ao 
inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
ao servidor em atividade .... " 

Srs. Deputados, V. Exas. são testemunhas de que a 
professora aposentada que lecionou, que realmente pegou no 
pó de giz e que não saía da sala de aula para tantas e 
tantas outras atividades, não recebe a gratificação de 
incentivo à docência, denominada "pó-de-giz". 
A nossa emenda foi aprovada aqui em plenário e vetada pelo 

Sr. Governador. A Comissão Especial opinou pela rejeição do 
veto.·O "pó-de-giz", como a gratificação de incentivo à 
docência, tem uma história longa aqui nesta Assembléia 
Legislativa. Começou com a Lei nQ 8.517, de janeiro de 1984, 
e, através dos tempos. essa gratificação vem sofrendo uma 
série de alterações, quando o próprio Governo Estadual, em 
mandatos anteriores. retirou esse projeto, e a Assembléia 
trabalhou para que ele fosse remetido novamente. A discussão 
continuava incessantemente em torno do assunto. 

A questão do "pó-de-giz" foi motivo de greves até que a 
Constituição mineira de 1989 instituiu, no art. 284, a 
obrigatoriedade do "pó-de-giz". 

Agora, Srs. Deputados. o Governo està cumprindo o que é 
estabelecido pelo art. 284 para os servidores da ativa, mas 
não está cumprindo a lei relativamente aos ·servidores 
aposentados. Tal atitude não só é ilegal e inconstitucional, 
como também é altamente injusta para com o professor 
aposentado. que não só merece essa gratificação, mas 
sobretudo precisa muito dela. 

Assim sendo. Srs. Deputados. pelos fundamentos 
e pelos 

colegas 
do Sr. 

constitucionais, pelos fundamentos jurídicos 
fundamentos de justiça, pedimos aos nossos 
Deputados: Vamos votar pela rejeição do veto 
Governador! 

419i REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado José Militão 
O Deputado José Militão- Sr. Presidente. Sras. Deputadas. 

Srs. Deputados. No penúltimo projeto de lei que tramitou 
nesta Casa, no qual é estabelecida gratificação de 35% para 
o pessoal da educação, tivemos a oportunidade de inserir uma 
emenda que estendia aquela gratificação aos servidores 
aposentados . 

O Sr. Governador, ao vetar aquele artigo originário da 
emenda, alegou, nas razões do veto, que a emenda era inócua 
e desnecessária, porque o § 4Q do art. 36 da Constituição 
Estadual já assegurava aos servidores o beneficio outorgado 
ao pessoal em atividade. Entendemos que a emenda que 
originou o artigo do Deputado Bonifácio Mourão é 
desnecessária porque o§ 4Q, do art. 36 da Constituição 
Estadual já assegura aos servidores públicos aposentados 
todos os benefícios concedidos aos servidores em atividade. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Essa conquista, or1g1nar1a da Constituição Federal, é das 
mais justas, pois nós vimos. antes da vigência das 
Constituições Federal e Estadual. var1os servidores que 
lutaram, durante grande parte de suas vidas. em favor do 
serviço público estadual serem totalmente desassistidos pelo 
Estado, além de ficarem quase à míngua por falta de amparo 
const it uc i o na 1 . 

O que é que fizeram as Constituições Federal e Estadual? 
Elas apenas estabeleceram que, diante do processo 

inflacionário que o País sempre viveu, tem que ser 
resguardado o servidor público aposentado. Com efeito. 
quando o servidor ativo tiver aumento. o aposentado também 
deverá usufruir esse benefício. 

Agora. vem a grande indagação suscitada pela lei: "fica 
estabelecido que o "pó-de-giz" será incorporado. em 
parcelas, quadrimestralmente. ao vencimento do servidor 
público na ativa". Se for incorporada essa parcela de 25% ao 
vencimento básico do professor, legalmente o servidor 
aposentado também vai ter que receber esse benefício, porque 
mudou o componente básico do vencimento do pessoal em 
atividade. 

Portanto, a derrubada do veto não se justifica, porque ele 
é const it uc; ona 1 . A Constituição determina que todo 
benefício pago ao servidor em atividade tem que ser 
estendido ao servidor inativo. O veto é que é 
inconstitucional. Artigos e emendas são 1nocuos porque o 
texto da Constituição já assegura esse benefício. 

419ê REUNIAO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado Hely Tarquinto 
O Deputado Hely Tarquinlo• Sr. Presidente e Srs. 

Deputados. nos termos regimentais, venho a essa tribuna, 
como porta-voz da Bancada do PP. manifestar pos1çao 
contrária ao veto do Sr. Governador do Estado à Emenda no 
16, que resultou do art. 11 da Proposição de Lei nQ 11.877, 
originário da Emenda nQ 16, que propunha a conservação da 
gratificação do "pó-de-giz" para as abnegadas professoras 
aposentadas que deram suas vidas em prol do ensino do povo 
mineiro. 

O Governador está sendo injusto ao negar esse benefício e 
está ferindo frontalmente o art. 40, § 4Q, da Constituição 
federal, e o art. 36, § 4Q, da Constituição Estadual. 
Portanto, nesta hora, apo1amos o Deputado Bon1fác1o Mourdo, 
a quem parabenizamos. e solicitamos aos nossos colegas 
Deputados que votem contrariamente ao veto . 

(• - Sem revisão do orador.) 
419i REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 
Deputado Amílcar Padovant 

O Deputado Amilcar Padovant Sr. Presidente, Srs . 
Deputados, há certos momentos e situações em que a nossa 
consciência sofre pressões e injunções. Nesses momentos, 
acima de tudo, deve prevalecer o bom-senso. É dessa forma 
que aqui me encontro hoje para expor o meu posicionamento a 
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respeito do veto do Sr. Governador do Estado à propos1çao de 
lei que dispõe sobre o chamado "pó-de-giz". devido, 
prlncipal e precipuamente, às professoras aposentadas. 

Ouvi com muita atenção as palavras proferidas pelos 
Deputados Hely Tarquínio e Bonifácio Mourão. Hoje, quando 
confesso que sofro pressão da minha consciência, graças a 
Deus que as galerias não se encontram cheias, para que não 
se diga, até maldosamente. que estamos votando contra ou a 
favor do Governo, devido às pressões das galerias. Sofro, 
sim, uma pressão muito forte da minha consciência e da minha 
formação jurídica. O nosso posicionamento é contrário ao 
veto do Sr. Governador ao projeto em discussão. 

Vou, inclusive, justificar com dados numéricos a minha 
posição. A repercussão no Orçamento é mínima. Representa 
0,8% do Orçamento. 
Sr. Presidente, é preciso que atentemos, exclusiva e 

efetivamente, para aquelas pessoas, para aquelas senhoras 
denodadas que hoje já se encontram no merecido repouso, 
aposentadas que estão e, principalmente, para as que 
lecionaram nas zonas rurais, que foram as que mais sentiram 
e aspiraram o denominado "pô-de-giz", além do pô das 
estradas. Elas realmente são merecedoras. E nada melhor do 
que fazermos justiça. 

Pertenço ao bloco de apoio ao Governador Hélio Garcia, mas. 
acima de tudo, obedeço à minha consciência e desta não abro 
mão nas causas que reputo justas, legitimas e honestas. 

Desta posição, até ouso, se me é permitido. dar um conselho 
a S. Exa.: Cuidado com os seus assessores, ílustre 
Governador, pois eles podem levar a uma situação pior ainda 
do que a em que se encontra, atualmente. o Estado de Minas 
Gerais. 

É preciso que tenhamos coragem, e todos têm, é lôgico. Mas 
devemos ter, também, dignidade e hombridade até para 
divergir. Não podemos nos omitir em momento algum. E, para 
que depois não possam dizer que o meu voto foi desta ou 
daquela maneira, quero expressá-lo em alto e bom som: vou 
votar não a favor de "a" ou de "b", mas a favor da minha 
consciência, daquilo que reputo justo, correto. decente e 
honesto, ou seja, a favor das aposentadas. Vou votar a favor 
do mínimo a que elas têm direito. porque acho que merecem o 
máximo. Era o que eu gostaria que ficasse gravado, ilustre 
Presidente desta Casa, Deputado José Ferraz. 

Fazendo parte do rol daqueles que votam favoravelmente às 
propostas do Sr. Governador do Estado, permito-me. neste 
instante, retirar-me da posição assumida. Não divirjo nunca 
da minha consciência. A consciência do homem é o oráculo de 
Deus. e eu não poderia estar em paz com Deus se, antes. não 
es·t i vesse em paz com minha canse i ênc i a. 

Como eu disse anteriormente. não vou dar conselhos porque, 
se conselho fosse bom, ninguém os dava, vendia-os por alto 
preço. Vou apenas sugerir ao Sr. Governador que ele reveja 
certos posicionamentos e as atitudes de certos assessores 
seus. Isso porque, estando de férias, percorri quilômetros e 
quilómetros dessas Minas Gerais, e passando por vários 

~~------------------------------------------------------------~ 
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municipios, pude sentir e observar que a imagem do 
Governador que apóio nesta Casa não é das melhores. Então, 
acho preferivel que tenhamos a coragem de adverti-lo 
enquanto é tempo. Se o Governo afundar. nós. que estamos no 
mesmo barco, afundaremos juntos. Por outro lado, se o 
Governo prosperar, progredir, for para a frente, também 
estaremos juntos. Não vamos deixar, de maneira alguma, 
sozinho, o honrado e ilustre Governador do Estado, mas eu 
quero dizer que S. Exa., sob certos aspectos, está mal 
aconselhado e mal direcionado, como neste episódio. 

Graças a Deus sou homem de atitudes claras e limpas e posso 
externar aquilo que penso. Quero enfatizar que não posso me 
calar. "Qui tacent consentire vídetur", como diziam os 
latinos: "Aqueles que calam consentem". Então, para que não 
se cometam mais injustiças. para que não falem que votamos 
desta ou daquela maneira, me vejo hoje pressionado, Sr. 
Presidente, por minha consciência, pelos ditames do modesto 
advogado, que guarda resquícios dos ensinamentos jurídicos 
na minha querida Juiz de Fora, não podendo. de maneira 
nenhuma, negar o meu apoio às professoras aposentadas e 
negar, conseqüentemente. apoio à Constituição que votamos e 
que deve ser cumprida. 

Pobre do país que não respeita suas leis, que não respeita 
a Carta Magna, que não respeita a sua Constituição. Diante 
desses principias. acima de tudo, jurídicos. filantrópicos, 
Sr. Presidente, mas encarando o problema que elas estão 
sentindo, nesta hora, tenho como obrigação de homem público 
e, acima de tudo, para ser honesto comigo mesmo, de dar meu 
voto contra a proposição do Governo, votando a favor dos 
interesses dessas senhoras que representam uma parcela 
sofrida de Minas Gerais. 

Terminando, agradeço a atenção que, como sempre, recebemos 
dos colegas, pedindo e rogando a Deus que nesta tarde se 
faça justiça às aposentadas e que faça ainda com que o nosso 
Governador reveja certos posicionamentos. Estamos com S. 
Exa. Queremos continuar com S. Exa., mas é necessário que se 
façam algumas mudanças, alguns ajustes de peças, porque o 
carro não está funcionando tão bem como precisa. Às vezes as 
notícias que lá chegam são capciosas e empoeiradas pelo 
bálsamo, pelo enfeite, pela fantasia, pela mentira. Não 
podemos nos contentar com fantasias. Temos que exigir 
realidade. E a realidade palpável e freqüente é essa. É 
preciso dar uma sacudidela nos rumos e nos ditames desse 
Governo para que possamos falar com orgulho que apoiamos um 
Governo que está trabalhando de verdade para Minas Gerais. É 
o que espero. o que desejo e. confio, irá acontecer. Neste 
episódio, a nossa posição é favorável às aposentadas. 

419ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado AntOnio Carlos Pereira 
O Deputado AntOnio Carlos Peretra- Sr. Presidente, Srs . 

Deputados, Sras. Deputadas. pessoas presentes nas galerias . 
ao contrário do que disse o Deputado Amilcar Padovani. não é 
por pressão de consciência que nós. da Bancada do PT, ,L_ ______________________________________________________ _J 
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ocupamos a tribuna neste momento. Na verdade, seria até 
desnecessário que nós expl icitãssemos aqui a nossa posição 
diante desse veto. A Bancada do Partido dos Trabalhadores, 
sistematicamente, tem-se batido contra desvios que acabam 
impactando a política salarial -que não existe -e que, 
sobretudo, acabam distorcendo o pagamento dos salários do 
Estado. Não é de hoje- aliás. esse debate teve origem na 
época do ex-Governador Newton Cardoso, quando, para, 
efetivamente. driblar a legislação, começou-se a ampliar-
não tenho palavras exatas, não é pejorativo o que vou dizer 
- o número de penduricalhos que cercam os salários. Os 
trabalhadores brasileiros. particularmente os trabalhadores 
do ensino. têm sempre como sua primeira reivindicação o 
salário, um salário digno, justo. um salário que não apenas 
permita uma vida decente. mas lhes dê uma retribuição à 
altura por aquilo que é dito e alardeado como a importância 
da educação e a importância dos que nela trabalham. Para 
evitar que os salários tivessem aumentos reais e, mais 
ainda. para evitar que se incorporassem as vantagens, 
começaram a aparecer figuras desse tipo. O "pó-de-giz" é uma 
delas. O que buscou a emenda do Deputado Bonifácio Mourão? 
Buscou corrigir irregularidades óbvias e patentes. A nossa 
Constituição assegura o princípio de que as pessoas, ao se 
aposentarem, não devem ter seus vencimentos reduzidos. Em 
função de manobras como essas que acabei de citar, 
recentemente. nós vimos o Governo Estadual elevar ainda mais 
o valor do "pó-de-giz", que chegou à casa dos 50% e não tem 
incidência alguma sobre a aposentadoria. A nossa Bancada não 
ignora de forma alguma que a rejeição desse veto pode 
implicar uma dívida significativa para o Governo, para o 
erário, mas tem de ser dito. neste momento, qual é a 
responsabilidade dos governantes que durante esse período 
todo não pagaram aquilo que era devido. 

A posição da nossa Bancada é muito clara: votaremos pela 
rejeição do veto, mas devemos dar um passo adiante. Devemos 
evitar que, cada vez mais, se desenhem, em torno do salário 
dos professores, adiciona i s e contribuições_ Os 
trabalhadores do ensino têm que receber salários dignos. 
Esta é a questão central a ser debatida. Hoje, garantimos 
aquilo que é legal, justo e legítimo. É um passo importante . 
mas o mais importante é construirmos relações salariais que 
nos impeçam de discutir "pós". aqui na Assembléia 
Legislativa. 

419ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 18/8/93 pelo 

Deputado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente. Srs. 

Deputados, venho a esta tribuna não simplesmente para 
expressar e antecipar o meu voto favorável à derrubada do 
veto do Sr. Governador com relação ao "~ó-de-giz", mas, 
sobretudo. para esclarecer que este não e o momento de 
ficarmos contra o Governo, pois trata-se de uma questão de 
consciência. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Dar o nosso voto favorável às sofridas professoras, muitas 
das quais recebem, hoje, menos que o salário mínimo. não é 
apenas justo. Precisamos fazer com que a sociedade mineira 
entenda que a Assembléia Legislativa tem uma posição em 
relação aos trabalhadores do ensino do Estado de Minas 
Gerais. Portanto, quero antecipar meu voto favorável à 
derrubada do veto do Sr. Governador, por questão de cons-
titucionalidade e por questão de justiça. 
Quero, ainda, dizer que assim votarei apesar da minha 

admiração pelo Sr. Governador do Estado. Entendo que ele é 
um homem sério, mas, como disse o Deputado Amilcar Padovani, 
provavelmente, ele não está com informações corretas com 
relação ao salário do funcionalismo público, especificamente 
da classe do magistério, que é a mais numerosa e também a 
mais sofrida. Ela desempenha o papel de formar o caráter do 
homem e precisa ser valorizada pelo Estado de Minas Gerais. 
Quero, portanto. antecipar o meu voto favorável à derrubada 

do veto. para que os professores possam receber, na sua 
aposentadoria. um salário mais digno. 

420a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 19/8/93 pelo 

Deputado Roberto Luiz Soares 
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, no dia 7 

de julho, suscitei questão de ordem nesta Casa, por escrito 
e fundamentada com documentos pertinentes, a respeito dos 
desdobramentos políticos da fusão do PDC com o PDS, que 
resultou no PPR. que já teve o seu registro definitivo 
deferido e devidamente registrado no Tribunal Superior 
Eleitoral, bem como as devidas anotações levadas a efeito e 
publicadas no órgão oficial do Estado, decorrentes das 
anotações do TRE de Minas Gerais. Naquela oportunidade, 
solicitei de v. Exa .. que deferisse, de plano, minha questão 
de ordem, não apenas pela sua alta pertinência, mas pelo 
envolvimento dela decorrente. V. Exa. entendeu. então, de 
não deferir, de plano, minha questão de ordem. Num ato de 
complacência, V. Exa. entendeu que deveria ser ouvida a 
Procuradoria-Geral desta Casa. A Procuradoria-Geral, depois 
de esforços por mim feitos no sentido de que ela 
diligenciasse o quanto antes a respeito da matéria. emitiu 
parecer integralmente a favor da questão de ordem, não só 
pela fundamentação nela contida como pela justiça da 
pretensão e por sua implicação política. 

À época, V. Exa. havia assumido com este parlamentar o 
compromisso de, tão logo chegasse às suas mãos o parecer da 
Procuradoria-Geral, decidir a matéria em pauta. Mas, V. Exa. 
assim não agiu, novamente. Com a discordância deste 
parlamentar, entendeu que deveria ser ouvida a douta 
Comissão de Justiça da Casa. Respeitei a decisão de v. Exa .. 
não a questionando publicamente. e disso me arrependo. O 
processado foi encaminhado à Comissão de Justiça. 

Em reunião levada a efeito na terça-feira, a Comissão de 
Justiça. por unanimidade, decidiu pelo provimento da minha 
questão de ordem, em parecer publicado hoje no "Diário do 
Legislativo" . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Entendo, Sr. Presidente, que se esgotaram todas as medidas 
protelatórias nesse processado. A situação é da maior 
gravidade, pois não envolve apenas uma questão de ordem 
jurídica. porquanto a procrastinação da decisão de V. Exa. 
traz prejuízos incontestáveis à afirmação de um novo partido 
político nesta Casa, o PPR, ao qual pertenço. Não bastasse 
isso, o fato encerra também aspectos morais e éticos, porque 
dele decorre um ônus para os cofres da Assembléia Legisla-
tiva, com a manutenção ilegítima das Lideranças de dois 
partidos extintos no Estado e em nível nacional. Se, na 
tarde de hoje, V. Exa. entender, novamente, de procrastinar 
sua decisão, serei levado a concluir que v. Exa. estará 
sendo conivente com uma irregularidade; e não acredito que 
V. Exa. queira encampar essa irregularidade, pois isso não é 
do feitio de v. Exa. nem condiz com seu passado. Mas 
chegamos a um ponto em que é necessário que volte a imperar 
a seriedade nas matérias tratadas nesta Casa. A 
procrastinação da decisão de V. Exa. concorre, 
inegavelmente, para referendar a consideração que faço. 
Gostaria de ler para o Plenário da Casa um trecho do 

parecer da Comissão de Justiça, em suas conclusões. Depois 
de várias considerações, já do conhecimento de v. Exa. e 
desta Casa, entendeu a douta comissão o seguinte: "Desse 
modo. não há como ter Bancada e Liderança estaduais de 
partido que não existe nacionalmente, sendo de competência 
da Presidência desta Casa aplicar o Regimento Interno, no 
sentido de se cumprirem a Constituição e a legislação em 
vigor. Corroboramos, por fim, os termos do Parecer nQ 
2.949/93, da Procuradoria-Geral da Assembléia, que dispõe 
sobre o assunto. Em face do exposto, concluímos pelo 
deferimento do requerimento datado de 7/7/93 apresentado 
pelo Deputado Roberto Luiz Soares à Presidência desta Casa". 
Veja V. Exa .. vejam meus pares neste Plenário que não há o 

que discutir, não há mais o que considerar. Por todas essas 
razões, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o deferimento. de 
plano, neste instante, da questão de ordem formulada por mim 
no dia 7 de julho deste ano. 

420a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 19/8/93 pelo 

Deputado Roberto Luiz Soares 
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, com o 

maior constrangimento, vejo-me levado novamente a interferir 
nesse assunto. Tenho para mim que, depois de tantos anos de 
militância nesta Casa, é a vez primeira que eu me vejo 
levado, por razões para as quais não concorri em nenhum 
tempo. a argüir a competência dessa Presidência. v. Exa .. ao 
responder minha questão de ordem, limitou-se a historiar os 
fatos. Eu já os havia historiado e, de resto. os fatos são 
do conhecimento do Plenário desta Casa. 

Tenho para mim que a competência de responder questões de 
ordem é· tão-só e exclusivamente do Presidente, sobretudo 
quando a questão de ordem é formulada por escrito e 
acompanhada de documentos pertinentes à matéria, como neste 
caso. 
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A Comissão de Justiça -eu fiz questão de ler "ipsis 
litteris'' o seu relatório -foi eminentemente conclusiva. 
Entendo que, embora possa haver outras irregularidades 
quanto às Lideranças desta Casa. cada caso terá sua 
particularidade. 

V. Exa., Sr. Presidente, decidiu, quanto ao PP, 
isoladamente, embora fato não contestado, no que concordo 
com o que v. Exa. acabou de dizer. Mas. relativamente à 
questão do PPR, com a devida vênia, V. Exa. está cerceando a 
afirmação de um partido político que quer se oficializar 
nesta Casa. 

Embora alguns Deputados de minha Bancada tenham entendido 
os fatos. e V. Exa. sabe ou imagina o que aconteceu para que 
esses Deputados assinassem aquele documento, é desejo deles, 
em sua maioria, que seja constituída, o quanto antes. a 
Liderança do PPR nesta Assembléia. Acresce, volto a repetir, 
o aspecto ético e moral que a questão encerra. porquanto a 
permanência de Lideranças de dois partidos já extintos há 
mais de noventa dias em todo o País é um ato 
incontestavelmente ilegal. 
V. Exa., se transferir a sua decisão, abdicando de uma 

competência exclusiva da Presidência, estará, uma vez mais, 
inegavelmente. procrastinando essa decisão com insanáveis 
prejuízos para o partido a que pertenço e permitindo a 
continuidade de uma irregularidade nesta Casa. o que onera 
os cofres públicos do Estado. 

Estarei aqui, diariamente, a argüir essa Presidência, até a 
decisão final. Muito obrigado. 

420ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 19/8/93 pelo 

Deputado Roberto Lutz Soares 
O Deputado Roberto Luiz Soares Se V. Exa. tiver o 

trabalho de rebuscar a questão de ordem que apresentei 
encontrará, em seu rodapé, não apenas essa solicitação. como 
também a indicação do ilustre Deputado Aílton Vilela como 
Líder "pro-tempere" por ser ele o mais idoso da Bancada. 

(- As respostas do Sr. Presidente às questões de ordem 
suscitadas pelo Deputado Roberto Luíz Soares foram 
pub 1 i cadas na edição de 21/8/93. na pág. 15, co 1 . 1 . sob os 
títulos "Palavras do Sr. Presidente" e "Questões de Ordem".) 

~L-------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase: 
Atas (2) - Correspondência: Mensagens do ng 378 ao 381/93. 
do Governador do Estado (Projetos de Lei do ng 1.589 ao 
1.592/93, respectivamente) Ofícios diversos 
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e Ação 
Social, dos Deputados Baldonedo Napoleão, Wanderley Ávila e 
Mauri Torres, da Comissão de Agropecuária e dos Deputados 
Márcio Miranda (2) e Maria Olívia - 2ê Fase: Designação de 
comissões - Leitura de comunicações apresentadas - Questões 
de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h14min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Elmo Braz 

- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto-
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 01 iveira-
Clêuber Carneiro Cóssimo Freitas Ermano Batista 
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gi1mar Machado- Homero Duarte 
- Ibrahim Jacob - João Batista- Jorge Eduardo - José Braga 
-José Laviola- Maria Elvira -Maria Olivia 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 da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 
Atas 

-O Deputado Cósstmo Freitas, 2o-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que 
são aprovadas sem restrições. 

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

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 378/93* 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim 

de ser submetido à apreciação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o anexo projeto de lei, que cria a "Medalha de 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Mérito Intelectual", na Polícia Mi 1 itar do Estado de Minas 
Gerais e modifica a Lei nQ 200. de 8 de outubro de 1937. 

A finalidade do projeto ora encaminhado é, precipuamente, 
estimular os militares que se interessam pelos cursos postos 
à sua disposição a se dedicarem a eles com o máximo empenho 
e conseqüente aproveitamento, com o que evidentemente também 
se beneficia a corporação. 

Secundariamente, visa o projeto a adaptar as normas da Lei 
no 200/37 à realidade atual da Polícia Militar. 

Nessa opor t uni da de, renovo a Vossa Ex c e 1 ênc i a meus 
protestos de elevado apreço. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI NQ 1.589/93 
Cria a Medalha de Mérito Intelectual na Policia Militar do 

Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nQ 200, de 8 de 
outubro de 1937. 

Art. 1Q -Fica criada a Medalha de Mér1to Intelectual, 
denominada "Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa, 
destinada a galardoar os militares classificados em primeiro 
lugar nos cursos profissionais da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais. 

Parágrafo único - As especificações da medalha. condiçOes 
para concessão, data de entrega e outras particularidades 
constarão de regulamento aprovado por decreto do Governador 
do Estado. 

Art. 2Q -O artigo 1Q e os§§ 1Q e 2Q do artigo 4Q da Lei 
nQ 200, de 8 de outubro de 1937, que criou a "Medalha do 
Mérito Militar" na Força Púb 1 i ca e no Corpo de Bombeiros, 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 1Q -Fica criada, na Polícia Militar, a "Medalha de 
Mérito Militar", destinada a distinguir e premiar militar 
efetivo daquela Corporação. 

Art. 4Q- . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
p 1Q - A relação de que trata esse artigo será organizada 

por comissão de oficiais superiores nomeada pelo Comandante-
Geral da Policia Militar e secretariada pelo de menor posto 
ou mais moderno, para examinar a fé-de-ofício ou a Nota de 
Prêmios e Castigos do militar cogitado. 

f 2Q -Além do tempo de serviço mencionado neste artigo, 
deverá o militar preencher outras exigências contidas em 
regu 1 amento". 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o 
art. 103, do Regimento Interno . 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

"MENSAGEM NQ 379/93* 
Belo Horizonte, 20 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto de lei ,L_ ______________________________________________________ _J 
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incluso, que define regiões para fins de planejamento e dá 
outras providências. 

O projeto encaminhado propõe a alteração da composição das 
regiões de planejamento, que passam das oito anteriores para 
dez novas regiões. conforme apresentado no anexo ao projeto 
de 1 e i. 

A necessidade desta alteração resulta da própria 
inadequação das atuais regiões de planejamento à finalidade 
para a qual elas foram criadas, do reflexo das mudanças 
econômicas e sociais que se processaram ao longo das últimas 
décadas. as quais determinaram modificações significativas 
na estrutura de interdependência funcional intra e inter-
regional. 
Isto posto. cabe precisar os critérios que vieram a definir 

a nova regionalização do Estado de Minas Gerais. Qualquer 
divisão do espaço geográfico é sempre uma simplificação 
seletiva. associada a um determinado propósito. A 
delimitação do Estado em regiões se faz necessária aos 
processos de análise e, sobretudo. às atividades de plane-
jamento. 

Diante disto, dois foram os critérios adotados na divisão 
regional proposta: a) como forma de se manter uma base comum 
à dos levantamentos censitários, respeitou-se a restrição do 
espaço definida pelas microrregiões geográficas. que 
correspondem às unidades espaciais estabelecidas pelo IBGE 
na Resolução PR nQ 11. de 6/6/90, com base na organização do 
espaço decorrente da estrutura de produção e de interação 
regional; b) na agregação das microrregiões geográficas, 
para a constituição das regiões de planejamento, fez-se uso 
do critério da polarização. que enfatiza a interdependência 
dos diversos municípios que compõem cada região. A 
consideração das relações func1onais entre as distintas 
unidades espaciais na delimitação das regiões se justifica 
pela sua relevância para o planejamento e para a execução 
das políticas de desenvolvimento. 

Observados estes critérios, propõe-se a divisão do Estado 
de Minas Gerais nas seguintes regiões de planejamento: 1. 
Central; 2. Mata; 3. Sul de Minas; 4. Triângulo; 5. Alto 
Paranaíba; 6. Centro-Oeste de Minas; 7. Noroeste de Minas; 
8. Norte de Minas; 9. Jequitinhonha/Mucuri; e 10. Rio Doce. 

As regiões de planejamento deverão se constituir em 
referência para a apresentação de dados estatísticos 
formatados regionalmente, para o processo de planejamento 
estadual, para a elaboração do plano plurianual de ação 
governamental e da proposta orçamentária e. ainda, para a 
implantação de estrutura orgânica desconcentrada da 
Administração Pública Estadual. observado o disposto no 
incluso projeto de lei . 
Estes são, em 1 inhas gerais, os principais aspectos a serem 

enfatizados com relação ao conteúdo deste projeto de lei, 
cabendo ainda destacar a importância para a atividade 
planejadora da matéria em apreço . 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos 
de elevada estima e consideração . 

~L---------------------------------------------------------------J 
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outras 

Art. 1Q -Ficam instituidas as Regiões de Planejamento 
constantes do anexo a esta lei. 

Art. 2Q- Para fins desta lei. entende-se por: 
I -microrregião geográfica, a unidade espacial. delimitada 

pelo IBGE na Resolução PR nQ 11. de 6/6/90. com base na 
organização do espaço decorrente da estrutura de produção e 
de interação regional; 

II - região de planejamento, a 
pela agregação de microrregiões 
critério da polarização; 

III - área-programa. o espaço 
critérios de homogeneidade, para 
específica de planejamento; 

unidade espacial formada 
geográficas, obedecendo ao 

geográfico 
a execução 

definido 
de uma 

por 
ação 

IV - área de influência, o espaço geográfico definido pela 
interação de centros urbanos de d1ferentes níveis 
hierárquicos com um pólo; 

V - pólo macrorregional ou centro macrorregional. aquele 
que, pelo alto grau de diversificação e complexidade de suas 
atividades econômicas e funções urbanas, atinge o mais alto 
nível de hierarquia urbana nacional; 

VI - pólo regional ou centro regional, aquele que. pelo seu 
grau de diversificaçao económica. gera um sistema de 
interação em um determinado espaço geográfico e se reporta 
ao pólo macrorregional; 

VII - pólo microrregional ou centro microrregional, aquele 
que, com baixo grau de diversificação de suas atividades 
econômicas e funções urbanas, exerce atração sobre pequenos 
centros e localidades, reportando-se aos pólos regionais e 
macrorregionais. 

Art. 3Q -Os limites geográficos regionais estabelecidos 
nesta lei constituem-se em referência para: 

I -o processo de planejamento estadual; 
II - a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 

e do Orçamento Anual; 
III a elaboração de planos, programas regionais, 

setoriais ou municipais em caráter supletivo; 
IV - a apresentação de dados estatísticos agregados e 

desagregados regionalmente; 
v- a implantação de estrutura orgânica desconcentrada da 

Administração Pública Estadual. 
Art. 4Q- Para fins da regionalização da estrutura orgânica 

estadual deverão ser observados os seguintes critérios: 
I - presença de indicadores de caráter institucional, 

organizacional e administrativo, ou de natureza sócio-
econômica, relativos ao processo de urbanização e de 
assentamento rural, que justifiquem a alocação dos órgãos; 
II -a utilização das regiões de planejamento, para 

embasamento fisico-territorial; e dos centros urbanos de 
expressiva importância administrativa e sócio-econômica, 
para base das unidades regionais. 
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Art. 5Q -Para a definição e delimitação do centro urbano 
onde será instalada a unidade regional. serão observados os 
seguintes indicadores: 

I hierarquia administrativa, medida pelo grau de 
centralização de funções públicas por ele cumpridas; 
II dimensão funcional resultante dos aspectos 

demográficos, sociais e económicos; 
III -sistema viário, que garanta facilidade de acesso; 
IV - rede de comunicação instalada, que assegure apoio, 

divulgação e articulação de sua atividade; 
v- facilidade de articulação com organismos federais, 

estaduais e municipais, para ação conjunta ou cooperação. 
Art. 6Q- A unidade administrativa regional terá jurisdição 

em toda a região e articulará as atividades desenvolvidas 
pelos órgãos subordinados e pelas entidades vinculadas ao 
sistema operacional da respectiva Secretaria de Estado, 
respeitada a orientação técnica e normativa central. 

§ lQ - O estabelecimento de unidade administrativa regional 
se fará preferencialmente com o aproveitamento da infra-
estrutura estadual de recursos disponíveis necessários à sua 
manutenção. 

9 2Q - As diferentes unidades administrativas regionais 
atuarão integradamente sob coordenação da unidade regional 

·do órgão estadual de planejamento e coordenação, e quando as 
sedes se localizarem no mesmo município, funcionarão numa 
mesma base física. se o custo operacional, a racionalização 
adm1nistrativa. o atendimento ao público ou necessidade de 
coordenação assim o exigirem. 
Art. 7Q -Caberá às unidades administrativas regionais sob 

a coordenação da unidade regional do órgão estadual de 
planejamento e coordenação: 

I a compatibilização das demandas regionais e o 
acompanhamento, controle e avaliação da execução, como 
instrumento de programação geral dos órgãos centrais; 
II - a definição de diretrizes e normas. que garantam a 

integração das atividades exercidas; 
III - a integração com a comunidade e com órgãos e 

entidades de direito público e privado, que atuem na mesma 
área ou que com elas sejam afins ou compatíveis. 
Art. 8Q -As atuais unidades regionais da Administração 

Pública Estadual terão o prazo de 5 (cinco) anos para se 
adaptarem aos limites jurisdicionais impostos pela nova 
regionalização, nos termos do anexo e dos critérios 
estabelecidos pelo artigo 4Q desta lei . 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

(a que se refere 
de 1993) 

As microrregiões a 
do Estado de Minas 
nQ 11, de 6/6/90. 

ANEXO 
o art. 1Q da Lei nQ de de 

que se refere esta nova regionalização 
Gerais são as definidas na Resolução PR 

Área 1: Cent r a 1 ,L_ ______________________________________________________ _j 



z 
6 

• . e • " ~ 

• 
~ . . 
·~ . 
~ 

~ • a 
E 

446 

Área de influência do pólo regional de Belo Horizonte. 
Microrreg1onaís geográficas: Barbacena; Belo Horizonte; 

Conce1ção do Mato Dentro; Conselheiro Lafaiete; Curvelo; 
Diamantina; Itabira; Itaguara;· Ouro Preto; Pará de Minas; 
São João del-Rei; Sete Lagoas; Três Marias. 

Área 2: Mata 
Área de influência do pólo regional de Juiz de Fora. 
Microrregiões geográficas: Cataguases; Juiz de Fora; 

Manhuaçu; Muriaé; Ponte Nova; Ubá; Viçosa. 
Área 3: Sul de Minas 

Área de influência dos centros urbanos de Poços de Caldas, 
Varginha, Itajubá e Pouso Alegre. 
Microrregiões geográficas: Alfenas; Andrelândia; Itajubá; 

Lavras; Passos; Poços de Caldas; Pouso Alegre; Santa Rita do 
Sapucaí; São Lourenço; São Sebastião do Paraíso: Varginha. 

Área 4: Triângulo 
Área de influência 

Uberlandia. 
dos pólos regionais de Uberaba e 

Microrregiões geográficas: Frutal; Ituiutaba: Uberaba; 
Uberlândia. 

Área 5: Alto Paranalba 
Área de influência macrorregional de São Paulo e Belo 

Horizonte. 
Microrregiões geográficas: Araxá: Patos de Minas; 

Patrocínio. 
Área 6: centro-oeste 

Área de influência do centro urbano de Divinópolis. 
Microrregiões geográficas: Bom Despacho; Campo Belo; 

Divinópolis; Formi!Ja; Oliveira; Piií. 
Area 7: Noroeste de Minas 

Área de 
Brasília. 

influência macrorregional de Goiânia e regional de 

Microrregiões geográficas: Paracatu; Unaí. 
Área 8: Norte de Minas 

Área de influência regional de Montes Claros. 
Microrregiões geográficas: Bocaiúva; Grão-Mogol; Janaúba; 

Januária; Montes Claros: Pirapora; Salinas. 
Área 9: Jequitinhonha/Mucuri 

Área de influência do pólo regional de Teófilo Otôni. 
Microrregiões geográficas: Almenara; Araçuaí; Capelinha; 

Nanuque; Pedra Azul; Teófilo Otóni. 

Área de 
Valadares . 

Área 10: Rio Doce 
influência do pólo regional de Governador 

Microrregiões geográficas: Aimorés; Caratinga; Governador 
V a 1 adares; Guanhâes; I pat i nga; Mant e na; Peçanha. " 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
"MENSAGEM NQ 380/93* 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente . 
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei 
anexo, que reorganiza o Instituto Estadual de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e dá outras 
providências. 
A proposta ora encaminhada reorganiza o Instituto Estadual 

de Património Histórico e Artístico de Minas Gerais, 
fundação pública que tem por finalidade proteger e promover 
o património cultural, histórico, natural e científico de 
interesse de preservação do Estado, de forma a atender ao 
conjunto de medidas relativas à dinamização da organização 
administrativa da Administração Pública Estadual, a cargo da 
Comissão Coordenadora de Reforma do Estado - CERES, bem como 
adequar a competência da entidade às normas inscritas na 
Constituição Federal e Constituição do Estado. 
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a 

tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69 
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu 
elevado apreço e consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Reorganiza o 
Artístico de 
providências. 

PROJETO DE LEI NQ 1.591/93** 
Instituto Estadual do Património Histórico e 
Minas Gerais IEPHA/MG e dá outras 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1Q -O Instituto Estadual do Património Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG, previsto na Lei no 
5.775. de 30 de setembro de 1971, alterada pela Le1 nQ 
8.828, de 5 de junho de 1985, 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, a sigla IEPHA/MG e a 

expressão Fundação se equivalem. 
Art. 2Q -O IEPHA/MG 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 I! 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3Q- A Fundação tem por finalidade proteger e promover 
o património cultural, histórico, natural e científico de 
interesse de preservação do Estado, nos termos do disposto 
na Constituição Federal e Constituição do Estado . 

f 1Q Para efeito do disposto neste artigo, podem 
constituir o património cultural, histórico, natural e 
cientifico do Estado, classificando-se sob a denominação de 
bens culturais, os conjuntos urbanos, as edificações 
públicas e privadas de qualquer natureza ou finalidade. os 
sítios arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos e 
paisagísticos. os bens móveis e as obras de artes 
integradas. 

f 2Q - A proteção aos sítios paisagísticos, a que se refere 
o parágrafo anterior. se fará em ação integrada com a 



• . e • ;; 
;;; 
• ~ . • 
-~ . o 
~ 

~ • ~ 

448 

Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente 
e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
Art. 4Q- Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação: 
I promover a realização de ações educativas de 

identificação, valorização e proteção dos bens culturais, 
junto à sociedade e a instituições de natureza pública ou 
privada; 

II - proceder a levantamento, pesquisa, registro e difusão 
dos acervos considerados de interesse de preservação; 
III - promover a adoção de medidas legais de conservação e 

proteção ao patrimônio, através de tombamento e de outras 
formas de acautelamento; 

IV - examinar e aprovar estudos e projetos de intervenção 
em bens tombados pelo Estado; 

v - exercer ações de fiscalização técnica sobre os bens 
tombados pelo Estado; 

VI - acionar o órgão próprio do Poder Executivo e recorrer 
ao Poder Judiciário sempre que houver ações lesivas ao 
patrimônio tutelado pelo Estado; 

VII estabelecer metodologia e normas técnicas para 
subsidiar a iniciativa privada no desenvolvimento de 
pesquisas, projetos e obras de conservação e restauração; 
VIII - prestar assessoramento a instituições públicas e 

privadas e a interessados na elaboração de pesquisas e 
projetos relativos a intervenções em bens tombados pelo 
Estado; 

IX - executar projetos e obras de conservação e restauração 
do acervo de interesse de preservação; 

X manter intercâmbio com instituições públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, a fim de obter mútua 
cooperaçao técnica. científica e financeira. 

Art. 5Q -A consecução dos objetivos do IEPHA a que se 
referem os artigos 3Q e 4Q se fará por meio de inventário, 
vigilância, tombamento, conservação, desapropriação e outras 
formas de acautelamento. 

f 1Q -O inventário visa à identificação e ao registro dos 
bens culturais, adotando-se, para a sua execução, critérios 
técnicos de natureza histórica, artística, sociológica e 
antropológica, que lhe possibilitem fornecer suporte a ações 
administrativas e legais necessárias às atividades de 
proteção e divulgação. 

f 2Q -A vigilância se fará, em ação integrada com as 
administrações federal e municipal e com as comunidades, por 
meio da aplicação dos instrumentos administrativos e legais 
próprios, de competência dos poderes públicos . 

f 3Q O tombamento. instituto jurídico de proteção 
especial, será aplicado a bens culturais de valor 
excepcional, após a sua comprovação. nos ·termos do disposto 
na Lei nQ 5.775, de 30 de setembro de 1971, com as 
alterações introduzidas pela Lei nQ 8.828, de 5 de junho de 
1985. 
f 4Q - A conservação visa assegurar a integral salvaguarda 

dos bens culturais, mediante a elaboração de projetos de ,L_ ______________________________________________________ _J 
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legislação urbanística e de uso e ocupação do solo, q~e 
viabilizem a sua preservação, para proposição as 
administrações municipais, bem como a adoção de medidas 
técnicas próprias ou a execução de obras de intervenção, com 
a mesma final1dade. 

§ 5Q A desapropriação poderá ser aplicada a bens 
culturais de notória relevância cultural e que apresentem 
risco comprovado de irreparável destruição ou 
descaracterização. 

Art. 6Q -A aplicação do instituto juríd'ico do tombamento, 
a que se refere o inciso III do artigo 4Q e o t 3Q do artigo 
5Q, será definida em lei especial, cujo correspondente 
projeto será encaminhado â Assembléia Legislativa, no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta Lei. 

CAPiTULO 111 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 7Q- O IEPHA/MG tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Conselho Curador; 
II - Presidência: 
II.a -Gabinete; 
II.b -Assessoria Jurídica; 
II.c -Assessoria de Comunicação; 
II.d -Auditoria; 
II.e -Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
II.f - Diretoria Administrativa e Financeira: 
II.f. 1 -Departamento de Recursos Humanos: 
II.f.2 -Departamento de Material e Património; 
II.f.3 -Departamento de Transportes e Serviços; 
II.f.4 -Departamento Financeiro; 
II.f.5 -Departamento de Contabilidade: 
II.g -Diretoria de Proteção e Memória: 
II.g. 1 -Superintendência de Desenvolvimento e Promoção; 
II.g.2 -Superintendência de Pesquisa: 
II.g.3 -Superintendência de Documentação Histórica; 
II.g.4 -Superintendência de Proteção; 
II.h - Diretoria de Conservação e Restauração: 
II.h. 1 - Superintendência de Elementos Artísticos: 
II.h.2 - Superintendência de Património Edificado: 
II.h.3 -Superintendência de Análise de Projetos; 
II.h.4 - Superintendência de Apoio Técnico . 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas nos incisos II.a a II.g.4 deste 
artigo serão estabelecidas no estatuto da Fundação, a ser 
baixado em decreto . 

SEÇÃO I 
Do conselho Curador 

Art. 8Q- Ao Conselho Curador. unidade colegiada da direção 
superior da Fundação, compete: 

I - 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 seguinte e eventuais modificações: 

III - decidir sobre o tombamento de bens. determinando a 
sua respectiva inscrição no Livro de Tombo: 

~L-------------------------------------------------------~ 
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IV decidir sobre o cancelamento de tombamento, 
instruindo os respectivos processos para homologação pelo 
Secretârio de Estado da Cultura; 

V aprovar os planos de proteção, conservação ou 
recuperaçao de bens culturais. de toda natureza, de 
propriedade pública ou privada; 

VI - deliberar sobre a prestação de contas anual da 
Fundação; 
VII -deliberar e autorizar a alienação. o arrendamento e o 

contrato administrativo de cessão de bem imóvel da Fundação; 
VIII propor ao Governador do Estado alterações no 

estatuto da Fundação; 
IX - decidir em grau de recurso contra atos do Presidente e 

demais diretores e sobre matéria omissa nos ordenamentos 
internos da Fundação; 
X - elaborar o seu regimento interno. 
Art. 9Q- O Conselho Curador é constituído de: 
I - Presidente do IEPHA/MG. que será o seu Presidente; 
II - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; 
li! - 1 (um) 

indicados pela 
IV - 1 (um) 

indicados pelo 
IBPC; 

representante e o seu 
Universidade Federal de 
representante e o seu 
Instituto Brasileiro do 

respectivo suplente 
Minas Gerais; 

respectivo suplente 
Património Cultural -

V - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 
indicados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente; 

VI - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 
indicados pela Secretaria de Estado da Cultura; 
VII - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB-MG; 
VIII - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-MG; 
IX - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pela Associação Nacional dos Professores 
Universitários de História - ANPUH-MG; 

X - 1 (um) representante e o seu 
indicados pela Associação Bras1leira 
Restauradores - ABRACOR-MG; 

respectivo suplente 
de Conservadores e 

XI - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 
indicados pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG; 
XII - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pela Universidade do Estado de Minas Gerais 
UEMG; 
XIII - 1 (um) representante e o seu respectivo suplente 

indicados pelos servidores do IEPHA/MG. 
f lQ - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo 

Governador do Estado para um mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida a recondução por igual período . 

f 2Q -Os Diretores da Fundação poderão participar das 
reuniões, sem direito a voto, com o objetivo de fornecer 
suporte técnico às deliberações do Conselho . 

~L--------------------------------------------------------" 
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Curador terá direito, 
será substituído pelo 

IEPHA/MG, nos seus 

Art. 11 -O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por semestre e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo seu Presidente ou por sol i citação da maioria 
simples de seus membros. 

SEÇÃO !I 
Da Presidência 

Art. 12 O IEPHA/MG será administrado por (um) 
Presidente e 
técnica, de 
Estado. 

3 (três) Diretores de comprovada experiência 
livre nomeação e exoneração pelo Governador do 

Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será ocupado por 
servidor de carreira do IEPHA/MG. 
Art. 13- Compete ao Presidente do IEPHA/MGo 
I - administrar a Fundação, praticando os atos de gestão 

necessários ao cumprimento dos objetivos do IEPHA/MG; 
II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juizo 

e fora dele; 
III - representar ao Conselho Curador sobre assuntos de 

interesse da fundação; 
IV- designar, dentre os Diretores, o seu substituto 

eventual; 
V- assinar, 

especialmente 
documentos que 
terceiros; 

em conjunto com outro Diretor ou Procurador, 
constituído, cheques, contratos e demais 

impliquem obrigação do IEPHA/MG para com 

VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados; 
VII - articular-se com órgãos e instituições federais, 

estaduais ou mun1c1pa1s e com entidades privadas para a 
consecução dos objétivos do IEPHA/MG, celebrando contratos, 
convênios, acordos e outros ajustes; 

VIII - delegar atribuições na área de sua competência. 
CAPÍTULO IV 

Do Património e da Receita 
Art. 14 - O património da Fundação é constituído de: 
I - subvenções, doações ou transferências em espécie, que 

lhe venham a ser concedidas ou feitas por entidades públicas 
ou privadas; 

I! - bens que lhe forem doados por qualquer pessoa de 
direito público ou privado; 

III - acervo de bens móveis 
valores. 

e imóveis, direitos e outros 

Art. 15- Constituem receitas da Fundação: 
I - dotação orçamentária consignada no Orçamento do Estado; 
II - recursos federais ou de qualquer origem e natureza 

atribuídos ao IEPHA/MG ou ao Estado, transferidos à 
Fundação; 
III - contribuições de particulares. de municípios e de 

quaisquer outras entidades públicas ou privadas; 
IV- as provenientes de aplicação e gestão de seus bens 

patrimoniais e de qualquer fundo instituído em lei; 
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V - doação, legado, benefício, contribuição ou subvenção de 
pessoa física ou jurídica, nacional ou internacional; 

VI -as resultantes da prestação de serviços na sua área de 
atuação; 

VII - juros, dividendos e créditos adicionais. 
f 1Q - As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser 

empregados para a consecução de seus objetivos e 
finalidades. 

p 2Q - Extinguindo-se 
reverterão ao património 

a Fundação. seus bens e direitos 
do Estado. 

Art. 16 
referido 
de 20 de 

CAPiTULO V 
Do Pessoal 

- O regime jurídico dos servidores da Fundação é o 
no parágrafo Unico do artigo 1Q da Lei nQ 10.254, 
julho de 1990. 

CAPiTULO VI 
Dos Cargos 

Art. 17- O Anexo XIX da Lei nQ 10.623. de 16 de janeiro de 
1992, fica alterado na forma do Anexo I desta lei. 
Art. 18- Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento 

em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta Lei, 
destinados ao atendimento da estrutura intermediária do 
IEPHA/MG. 

§ 1Q - O vencimento dos cargos criados neste artigo é 
calculado de acordo com o disposto no artigo 3Q da Lei nQ 
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente 
fator de ajustamento indicado no mesmo Anexo II. 

§ 2Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá 
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública 
que ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento). incidente 
sobre o vencimento do cargo em comissão. 

Art. 19 -Ficam criados. no Quadro de Pessoal da Fundação, 
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III 
desta Lei, destinados à implantação e consolidação de sua 
estrutura orgânica. 

Art. 20 -Os vencimentos dos servidores da Fundação, para 
cada nível .e grau. são os constantes no Anexo IV desta Lei, 
com vigência a partir de 1Q de julho de 1993. 

CAPiTULO VII 
Disposições Finais 

Art. 21 -Para atender às despesas decorrentes desta lei, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
de Cr$12.763.046,00 (doze milhões setecentos e sessenta e 
três mil e quarenta e seis cruzeiros reais). observado o 
disposto no artigo 43 da Lei Federal nQ 4.320. de 17 de 
março de 1984. 
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observado o disposto no seu artigo 20. 
Art. 23- Revogam-se as disposições em contrário. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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(**- Os anexos mencionados foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" em 28/8/93.) 

"MENSAGEM NQ 381/93* 
Belo Horizonte. 20 de agosto de 1993. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto de lei 
incluso, que dispõe sobre a concessão de bolsa-auxílio no 
âmbito do Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá 
outras providências. 

O Programa de Iniciação ao Trabalho PROMAM foi 
instituído pelo Decreto nQ 34.397, de 17 de dezembro de 
1992, tendo por objeto desenvolver ação educativa para a 
formação profissional do adolescente com vistas à sua 
inserção no mercado de trabalho. 
A bolsa-auxílio, prevista no instrumento de criação do 

PROMAM, visa remunerar a atividade laboral do adolescente 
enquanto estiver inserido nos trabalhos de sua formação 
profissional desenvolvidos no âmbito do PROMAM. 

O projeto encaminhado prevê ainda a extensão ao adolescente 
·de outros benefícios, inclusive assistência médica a ser 
prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO OE LEI NQ 1.592/93 
Dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do 

Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, e dá outras 
providências. 
Art. lQ -Fica a Fundação de Educação para o Trabalho de 

Minas Gerais - UTRAMIG - autorizada a conceder até 2.000 
(duas mil) bolsas-auxílio para os adolescentes participantes 
do Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, criado pelo 
Decreto nQ 34.397, de 17 de dezembro de 1992. 
~ 1Q -A bolsa-auxílio a que se refere este artigo tem o 

valor mensal equivalente ao vencimento do símbolo QP-01 da 
sistemática do Quadro Permanente do Poder Executivo, para a 
jornada de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

f 2Q O valor da bolsa-auxílio 
proporcionalmente, na hipótese de jornada 
inferior à prevista no parágrafo anterior. 

será 
de 

fixado 
trabalho 

Art. 2Q O adolescente participante do Programa de 
Iniciação ao Trabalho - PROMAM -. que fizer jus à bolsa-
auxilio, perceberá, também, o vale-alimentação e o vale-
transporte, bem como será beneficiário de seguro de vida 
coletivo e terá direito a uniforme. 

Parágrafo único -O vale-alimentação será fornecido nas 
mesmas condições estabelecidas para os servidores públicos 
civis do Estado. 
Art. 3Q- O beneficiário da bolsa-auxilio não terá qualquer 

vínculo funcional com o Estado, perdendo o direito à mesma 
quando se desligar do Programa de Iniciação ao Trabalho-
PROMAM. 
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Prev1dência dos Servidores do 
IPSEMG prestará assistência 
do Programa de Iniciação ao 

Art. SQ -Caberá ao Serviço Voluntário de Assistência 
Social - SERVAS -. gestor administrativo e financeiro do 
Programa de Iniciação ao Trabalho PROMAM , a 
responsabilidade pelo repasse à Fundação de Educação para o 
Trabalho UTRAMIG , mediante instrumento jurídico 
apropriado, dos recursos necessários ao pagamento da bolsa-
auxílio. 

Art. 6Q 
pub 1 i cação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
OFiCIOS 

NQ 68/93. do Conselheiro Fued Dib, Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite 
para a reunião especial destinada a homenagear a TELEMIG 
pelo seu 40Q aniversário de fundação. 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, 
informando, em resposta a solic,tação feita pelo Deputado 
João Marques, que estão sendo cumpridas todas as etapas 
legais e administrativas da implantação do Programa de 
Mecanização Agrícola. 

Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da 
Educação, acusando o recebimento do relatório da Comissão de 
Educação, elaborado a partir da Representação nQ 1/93, da 
Câmara Municipal de Uberlândia, na qual os vereadores àquela 
Câmara manifestam sua preocupação com a grave crise 
vivenciada pelos serviços estaduais da área da educação, com 
a falta de condições adequadas para o exercício do 
magistério e, sobretudo, com a ausência de incentivos para 
seu desenvolvimento funcional e profissional e tecendo 
considerações a respeito do referido relatório. (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Carlos Alberto de CarValho, Presidente da Câmara 
Municipal de São Lourenço, encaminhando requerimento do 
Vereador José Hortêncio Vieira. aprovado por aquela Casa, em 
que o parlamentar solicita seja instalado terminal de 
computador naquele município, dentro do programa Assembléia 
On Li ne. 

Do Sr. Eugênio Pascel li Gonçalves Lima, Presidente da 
Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando 
requerimento aprovado por aquela Casa, em que se pede seja 
consignada e distribuída moção de repúdio pelo Deputado 
Federal Edson de Oliveira Cunha, conhecido como Edinho da 
Ferramenta, por sua manifestação contrária à distribuição de 
recursos da Companhia Vale do Rio Doce aos municípios da 
área de influência dessa empresa. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da TELEMIG, 
informando, em atenção a requerimento da Deputada Maria 
Elvira, que a implantação do sistema DDD/DDI no Mun1cipio de 
São Gonçalo do Pará está prevista para o quarto trimestre 
deste ano. 

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas, informando, relativamente a requerimento do 
Deputado Tarcisio Henriques (asfaltamento do acesso ao 
terminal rodoviário de Astolfo Dutra), que. tendo em vista a 
carência de recursos para aplicação em obras prioritárias do 
Estado, não será possível, no momento, o atendimento à 
solicitação. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1a fase do 
Pequeno Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa Comun1cações 

da Comissão de Saúde e Ação Social, dos Deputados Baldonedo 
Napoleão, Wanderley Ávila, Mauri Torres, da Comissão de 
Agropecuária e dos Deputados Márcio Miranda (2) e Maria 
Olivia. 

O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2a fase da 1a parte da reunião, 
destinada à leitura de comunicações de Lideranças e a 
pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

zª Fase 
Designação de Comissões 

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 
Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 37/93, do Governador do Estado. Pelo BRD: 
efetivos Deputados Bonifácio Mourão, Mauri Torres, 
Tarcísio Henriques, Francisco Ramalho, Eduardo Brás, 
Sebastião Costa, Jorge Hannas. Ajalmar Silva, Célio de 
Oliveira, Ronaldo Vasconcellos, Edward Abreu. Maria Olivia e 
João Batista; suplentes - Deputados Anderson Adauto, Jorge 
Eduardo, Maria Elvira, Arnaldo Canarinho, Antônio Pinheiro, 
Clêuber Carneiro, Milton Salles, Homero Duarte, Ambrósio 
Pinto, José Leandro, Dílzon Melo. Simão Pedro Toledo e 
Ibrahim Jacob; pelo PT: efetivos - Deputados Antônio Carlos 
Pereira e Gilmar Machado; suplentes Deputados Marcos 
Helênio e Ivo José. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 11.954 . 
do Governador do Estado. que dispõe sobre o quadro de 
pessoal da autarquia Imprensa Oficial do Estado e dá outras 
providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Jorge Eduardo. 
Clêuber Carneiro, José Braga e José Leandro; suplentes 
Deputados Jorge Hannas, João Batista, Maria Elvira e Ronaldo 
Vasconcellos; pelo PT: efetivo -Deputado Antônio Fuzatto; 
suplente: Deputada Maria José Haueisen . 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
~L_ ______________________________________________________ __ 
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Saúde e Ação Social aprovação. na 22g Reunião 
Extraordinária, realizada em 18/8/93, dos Projetos de Lei 
nQs L 362/93. do Deputa do Anderson Adauto, L 373/93, do 
Deputado Ermano Batista, 866/92, do Deputado João Batista, 
L236 e L379/93, do Deputado Paulo Pettersen, L364/93, do 
Deputado Raul Messias, L226/93, do Deputado Reinaldo Lima, 
e 1.361/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (Ciente. 
Publique-se.); pelo Deputado Baldonedo Napoleão sua 
viagem, no período de 21 a 30 de agosto, aos Estados Unidos, 
a serviço desta Casa (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado 
Wanderley Ávila -falecimento do Sr. Ariovaldo L. Sena. 
ocorrido no dia 21 de agosto, em Várzea da Palma; pelo 
Deputado Mauri Torres - falecimento do Sr. José Geraldo de 
Melo, em Santa Bárbara (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão 
de Agropecuária aprovação conclusiva, na 46g Reunião 
Ordinária, realizada no dia 19/8/93, dos Projetos de Lei nos 
L342, L356. L357 e L358/93. do Deputado Cóssimo FreHas. 
e dos Requerimentos nos 4.326/93, do Deputado Jorge Hannas, 
4.550/93, do Deputado João Batista. 4.590/93, do Deputado 
Geraldo da Costa Pereira, 4.587 e 4.588/93, do Deputado 
Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado 
Márcio Miranda - falecimento da Sra. Maria Ribeiro, em 19 de 
agosto, e do Sr. Genésio Arantes de Oliveira, em 22 de 
agosto, em Divinópolis; pela Deputada Maria Olívía 
falecimento da menor Tamara Resende Ribeiro, em Lagoa da 
Prata (Ciente. Oficie-se.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, o "Minas 

Gerais" de sábado, na parte do "Diário do Legislativo", 
publicou as respostas de v. Exa. à questão de ordem por mim 
proferida no dia 7 de julho e também a outras questões de 
ordem levantadas por mim na última quinta-feira. 

Dentro do rosário de coisas estranhas que têm acontecido a 
respeito do assunto de que trata minha questão de ordem. o 
"Minas Gerais" deixa de publicar as questões de ordem por 
mim levantadas. publicando a resposta dessa Presidência 
àquelas mesmas questões. Quem diligenciou a respeito dessas 
publicações, acredito que de forma involuntária, terá 
colocado, a rigor. "o carro diante dos bois". Foi publicada 
a resposta à questão de ordem sem que. anteriormente ou de 
forma concomitante. tenham sido publicadas minhas questões 
de ordem. 

Sol i citaria a V. Exa. di 1 igenciasse quanto antes e, se 
possível. amanhã, quando da circulação do órgão oficial do 
Estado, na parte relativa ao "Diário do Legislativo", que se 
publicassem, na integra, minhas questões de ordem. 

Também, gostaria que ficasse registrado que, com o passar 
do dia de hoje, o PPR continua vendo cerceado o seu livre 
direito de oficializar sua Liderança nesta Casa. Muito 
obrigado . 

o Sr. Presidente - Esta Presidência, 
de ordem do ilustre Deputado Roberto 
que assiste razão. em parte, a S. Exa. 
que as questões de ordem normalmente 

respondendo à questão 
Luiz Soares, entende 

Entretanto, esclarece 
são devolvidas aos 

E L-------------------------------------------------------~ 
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oradores. para que eles façam suas rev1sões. Sendo assim, ao 
que nos consta, as questões de ordem do ilustre Deputado 
Roberto Luiz Soares não foram revistas a tempo de serem 
publicadas. Se, entretanto, já tiverem sido devolvidas, 
serão publicadas imediatamente. 

O Deputado Roberto Lutz Soares - Â guisa de esclarecer a V. 
Exa .. as notas taquigráficas foram por mim liberadas em 
seguida ao instante em que proferi as questões de ordem. 
Quando subi ao meu Gabinete, lá já estavam as notas 
taquigráficas, que foram imediatamente 1 iberadas por mim, 
com pequenas correções de menores senões nelas constantes. 

Esclareço a V. Exa. que, no que se refere a minha parte. 
fui o mais diligente possível e realmente considero que algo 
estranho ocorreu na publicação da resposta. antecedendo. 
como já disse. às questões de ordem anteriores que formulei. 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do ilustre 
Deputado Roberto Luiz Soares. 
Esta Presidência vai determinar aos órgãos competentes a 

imediata publicação de sua questão de ordem. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 
feitas, nem Lideres ou oradores inscritos para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a reunião especial de amanhã. dia 24, às 20 
horas, destinada a homenagear o j orna 1 "O Debate" pe 1 a 
passagem dos seus 40 anos, e para a ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: (Nota do 
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 422i REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE AGOSTO DE 1993 

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e Bené 
Guedes 

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do no 1.593 ao 
1.604/93 Requerimentos do nQ 4.644 ao 4.651/93 
Requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e outros. 
Roberto Amaral. Cóssimo Freitas e outros e Márcio Miranda -
Oradores Inscritos: Discurso dos Deputados Ibrahim Jacob . 
Geraldo Rezende, António Carlos Pereira e Roberto Carvalho; 
questões de ordem; discursos das Deputadas Maria Elvira e 
Maria José Haueisen - 2ê PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase: 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos 
e outros; deferimento - Requerimento do Deputado Cóssimo 
Freitas e outros; deferimento- Requerimentos dos Deputados 
Márcio Miranda e Roberto Amaral; aprovação - Requerimento no 
4.533/93; discursos dos Deputados António Carlos Pereira, 
Geraldo Rezende. Maria José Haueisen, Marcos Helênio; 
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2 - Questões de ordem - 2i 
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, no lQ 
turno, do Projeto de Lei no 942/92; encerramento da 
discussão: votação do Substitutivo no 1; aprovação; votação 
da Emenda nQ 1; rejeição - 3i PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): 
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Discurso do Deputado António Pinheiro - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DD DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Elmo Braz Roberto 

Carvalho- Bené Guedes -Sebastião Helvécio Amilcar 
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Ambrósio Pinto - Anderson Adauto- Antônio Carlos 
Pereira- Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio Pinheiro 
-Arnaldo Canarinho- Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira-
Cóssimo Freitas- Dilzon Melo- Eduardo Brás- Elisa Alves-
Ermano Batista Francisco Ramalho Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - 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 - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Pérlcles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto 
Luiz Soares- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques- Wellington de Castro-
Wilson Pires. 

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

1s PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretár1o, 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 1.593/93 

Acrescenta inciso ao art. 4Q da Lei nQ 7.302, de 21 de 
julho de 1978, que dispõe sobre a poluição sonora no Estado 
de Minas Gerais . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. IQ -O art. 4Q da Lei nQ 7.302. de 21 de julho de 

1978. fica acrescido do seguinte inciso X: 
"Art. 4Q- .............................................. . 
x- de alto-falantes em vias públicas. ou para elas 

dirigidos, quando utilizados para anúncio de óbito, durante 
o período diurno.". 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Justificação: Com a Constituição de 1988, atribui-se à 
União e aos Estados a competência para legislar 
concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente e o 
controle da poluição. cabendo à entidade federal estabelecer 
normas gerais. 
A proteção contra a poluição sonora insere-se no âmbito 

genérico do controle da poluição. No Estado de Minas Gerais, 
as normas referentes a essa matéria estão dispostas na Lei 
nQ 7.302, de 21/7/78, e em suas alterações posteriores. Nas 
proibições previstas por esse instrumento legal, consta a 
emissão de ruídos produzidos por aparelhoS ou instrumentos 
de qualquer natureza, utilizados em pregões, anúncios ou 
propagandas nas vias públicas, ou para elas dirigidas. No 
capítulo das permissões, prevê-se uma série de atividades, 
também geradoras de ruídos, não sujeitas à proibição legal, 
respeitados os parâmetros e limites estabelecidos pela lei. 
Entre elas, relacionam-se, por exemplo, a apresentação de 
bandas de música em praças, jardins públicos e desfiles 
religiosos, o uso de alto-falantes durante o tríduo 
carnavalesco e no período de 15 dias que o antecede, assim 
como durante a época própria de propaganda eleitoral. 

O presente projeto de lei visa a liberar o uso de alto-
falantes, em vias públicas, também para o anúncio de óbitos, 
no período diurno. A medida faz-se necessária, tendo em 
vista as peculiar idades locais de muitos municípios que, não 
podendo contar com outros recursos, tais como emissora de 
rádio ou jornais, vêem-se impedidos de usar um instrumento 
que se adapta plenamente às condições e às tradições da 
grande maioria das comunidades mineiras. E preciso 
ressaltar, ainda, que, por meio de tais anúncios, propicia-
se o estabelecimento de correntes de solidariedade e união. 

Nesse sentido, contamos com o apoio dos colegas desta Casa 
à aprovação da presente proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.594/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 

Cordisburgo imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Cordisburgo imóvel de propriedade do Estado 
constituído por terreno com as seguintes características e 
confrontações: "uma casa de residência, com 13 (treze) 
cómodos, uma varanda e instalação sanitária, situada na 
cidade de Cordisburgo, na Rua Padre João, 708. com o seu 
respectivo terreno, com área total de 981m2 (novecentos e 
oitenta e um metros quadrados), confrontando pela frente, 
numa extensão de 50,90m (cinqüenta metros e noventa 
centímetros), com a viúva de Miguel João; pelo lado 
esquerdo, numa extensão de 50,60m (cinqüenta metros e 
sessenta centímetros), dividindo com José Alves Barbosa; 
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pelo fundo, numa extensão de 18,80m (dezoito metros e 
oitenta centímetros), com Pedro Viana e América Gonçalves, 
registrado sob nQ 33.377, do livro 3-AY, fls. 255, v, 256, 
em 24 de março de 1966, no 1Q Cartório Imobiliário de Sete 
Lagoas. 
Parágrafo único 

ligadas à educação, 
público municipal. 

Destina-se esse 
à assistência 

imóvel 
médica e 

a atividades 
ao arquivo 

Art. 2Q -O imóvel de que trata o artigo anterior 
reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) 
anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for 
dada a destinação prevista no parágrafo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1993. 
Agostinho Patrus 
Justificação: Devido às precárias condições em que se 

encontrava o prédio da Escola Estadual Otacílio Negrão de 
Lima, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas, houve por bem edificar, em 
outro local, as instalações definitivas para a aludida 
escola, que, já estando em funcionamento, possibilita a 
desativação do prédio referido. 

Conseqüentemente, a doação do imóvel ao 
pretende, possibilitará reaprovettá-lo 
comunidade local. como centro de saúde e 
arquivo público. 

município, como se 
em beneficio da 

educacional e como 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.595/93 
Cria o Instituto Mineiro da Mulher e da Criança - IMMC - e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa 
Art. 1Q Fica criado 

Criança - IMMC -, órgão 
Estado da Saúde. 

do Estado de Minas Gerais decreta: 
o Instituto Mineiro da Mulher e da 
autônomo vinculado à Secretaria de 

§ 1Q - O órgão de que trata este artigo atuará de forma 
integrada ao Sistema único de Saúde - SUS. 
Art. 2Q- O IMMC tem como finalidade o atendimento à mulher 

e à criança, mediante os seguintes objetivos: 
I - prevenção do câncer da mama; 
II -planejamento familiar; 
III prevenção e controle de doenças sexualmente 

transmissíveis; 
IV - assistência à gestante e à mãe adolescente; 
V- assistência à mulher no período do climatério; 
VI - incentivo ao aleitamento materno e combate ao desmame; 
VII -erradicação da desnutrição infantil; 
VIII - melhoria da saúde bucal_ 
Art. 3Q -Compete ao Poder Executivo manter as condições 

Que garantam a realização dos programas a cargo do IMMC, 
devendo-se assegurar: 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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a alocação dos recursos financeiros, técnicos e 
científicos necessários: 

II a alocação de agentes de saUde. estagiários e 
residentes para atendimento comunitário; 
III - o treinamento e a especialização de recursos humanos 

específicos para a área; 
IV - o desenvolvimento de pesquisa e a coleta de dados 

necessários à orientação técnica e ao planejamento das ações 
de saúde; 
v- o desenvolvimento de atividades educativas ligadas à 

saúde da mulher e da criança. 
Art. 4Q- Os recursos para o desenvolvimento 

serão provenientes de dotações orçamentárias 
fundos especiais e de fontes diversas, 
iniciativa privada. 

dos programas 
do Estado, de 

inclusive a 

Art. SQ- Para efeito do disposto no art. 3Q, o IMMC poderá 
firmar convênio com entidade pUblica ou privada, bem como 
receber doações e repasses financeiros a serem utilizados no 
desenvolvimento dos programas. 
Art. 6Q -A estrutura administrativa e organizacional do 

IMMC será fixada por decreto do Governador do Estado. 
Art. 7Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 

no prazo de 90 dias a contar da data da sua publicação. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1993. 
Maria Elvira 
Justificação: Este projeto de lei pretende resgatar a 

dignidade das mulheres e das crianças mineiras, há muito 
relegadas a segundo plano pela falta de assistência do poder 
público. 

É do conhecimento de todos a falência do poder central, 
especialmente no que tange às questões da saúde, o que tem 
levado hospitais e clinicas a uma situação de verdadeiro 
caos. 

As principais vitimas dessa calamitosa situação têm sido as 
mulheres e as crianças. Impõe-se, de imediato, a intervenção 
do Estado, com vistas a suprir as deficiências que tão 
graves danos têm trazido à nossa sociedade . 

Pretendemos, com esta proposta. a exemplo do que ocorreu no 
Estado de São Paulo, seja o Poder Executivo dotado dos 
instrumentos necessários ao desenvolvimento das suas 
atividades no plano materno-infantil . 

Observa-se facilmente que a adoção de ·programas 
específicos, de treinamento e especialização de recursos 
humanos e a implantação de centros que implementem o 
desenvolvimento de atividades educativas ligadas à saúde da 
mulher e à da criança são urgentes e necessárias. Este 
projeto tem o propósito de alcançar esses objetivos . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

SaUde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno . 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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PROJETO DE LEI NQ 1.596/93 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita André Luiz, 

com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Espírita André Luiz, com sede no Município de Patos de 
Minas. 

Ar t . 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de agosto de 1993. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: O Centro Espírita 

filantrópica sem fins lucrativos, 
estudo, a difusão e a prática do 
mantido por um quadro de sócios, e 
remuneração de qualquer espécie. 

André Luiz é uma entidade 
que tem como objetivo o 

espiritismo evangélico. É 
sua diretoria não percebe 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se 
reveste a entidade, esperamos ver aprovado este projeto de 
re;. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.597/93 
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Semente do 

Vale - GCSV -, com sede no Município de Carbonita. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo 

Cultural Semente do Vale - GCSV -, com sede no Município de 
Carbonita. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão 

de sua 

Justificação: A referida entidade, fundada em 10/3/85, em 
Carbonita, é uma instituição civil, sem fins lucrativos. com 
o propósito de trabalhar pelo bem-estar da população, pela 
elevação de seu nível de vida e pelo desenvolvimento de sua 
cultura. Em conson~ncia com tais objetivos. seus membros, no 
interesse da comunidade, têm promovido atividades e eventos 
ligados à educação, às artes e ao folclore; além disso, têm 
promovido e divulgado manifestações artísticas e culturais 
por meio de intercâmbio entre as comunidades rural e urbana 
de Carbon1ta. 

Um dos principias da entidade é não interferir em assuntos 
religiosos, políticos ou partidários. Assim, caracteriza-se 
como importante centro catalisador de eventos importantes 
para o mun1cípio. A instituição congrega pessoas de todos os 
matizes ideológicos, no intuito de criar melhores condições 
de vida para a comunidade em geral . 

Pelo relevante papel da entidade no 
mobilização da sociedade. no momento de 

que concerne 
reafirmação 

á 
da 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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importância de movimentos civis pela construção da 
democracia, é de grande interesse social a aprovação deste 
projeto pelos ilustres parlamentares mineiros. 
-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 I. do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.598/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Barão de 
Cocais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. com sede no 
Município de Barão de Cocais. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1993. 
Mauri Torres 
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE - de Barão de Cocais é uma sociedade 
civil de caráter assistencial sem fins lucrativos. de 
duração indeterminada, que tem como finalidade precípua 
manter e incentivar a criação de estabelecimentos 
especializados destinados ao tratamento, educação, 
habilitação, reabilitação e inserção social do excepcional; 
promover meios para o desenvolvimento de atividades 
extracurriculares. como colônia de férias, clubes e 
jardinagem, e estimular o trabalho do excepcional por meio 
de exposições. de cooperativas, de oficinas protegidas e das 
medidas que forem julgadas necessárias. 

Considerando a importância e a relevância dos serviços 
filantrópicos prestados pela APAE de Barão de Cocais, espero 
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame pre 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soe i a 1 , para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI 
Declara de utilidade pública 

Ubaldo da Silva DAJUS 
Carangola. 

NQ 1-599/93 
o Diretório 
com sede no 

Acadêmico João 
Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de uti 1 idade púb1 ica o Diretório 

Acadêmico João Ubaldo da Silva- DAJUS com sede no 
Município de Carangola . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

Ronaldo Vasconcellos 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Justificação: O Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva -
DAJUS - é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem 
por finalidade congregar os membros do corpo discente da 
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
defendendo seus interesses e promovendo sua integração com 
os corpos docente e administrativo da citada fundação. 

A entidade visa, ainda, a organizar reuniões de caráter 
cultural, técnico e cientifico para aprimorar e complementar 
a formação universitária dos alunos daquela faculdade. 

Por ter como grande preocupação o desenvolvimento escolar, 
cultural e cívico dos estudantes que representa, a entidade 
merece ser declarada de utilidade pública. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.600/93 
Declara de utilidade pública a Fundação Mário Vrandecic, 

com sede no Município de Nova Lima. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Mário Vrandecic, com sede no Município de Nova Lima. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuni5es. 24 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A entidade em apreço tem caráter filantrópico 

e objetiva incentivar a pesquisa científica cardiovascular e 
desenvo 1 ver "know-how" para fabricação de produtos para uso 
na medicina, beneficiando todos os segmentos da sociedade. 

Fundada em junho de 1991, a entidade promove ensino médico 
em nível de graduação e de pós-graduação, criando programas 
de atualização técnica dos recursos humanos e concorrendo 
para melhor compreensão dos problemas de saúde. 

Dessa forma, pelo importante papel científico desempenhado 
pela entidade e por sua contribuição na busca de soluções 
definitivas para os graves problemas de saúde da população, 
acreditamos na aprovação deste projeto pelos nossos pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.601/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Silvestre. com sede no Distrito de Silvestre, Município de 
Viçosa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade públ 1ca a Associação 

dos Moradores de Silvestre, com sede no Distrito de 
Silvestre, Município de Viçosa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Justificação: A Associação dos Moradores de Silvestre 
desenvolve um trabalho de grande alcance social, notadamente 
na área de promoção de atividades culturais, esportivas e 
assistenciais. Ademais, a entidade atende às exigências da 
Lei nQ 5.830, de 1971, que versa sobre a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres colegas à 
aprovação do presente 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 I, do Regimento 
Interno. 

Declara de 
Bairro Nova 
Horizonte. 

PROJETO OE LEI NQ 1.602/93 
utilidade pública a Associação 
Esperança ACOBANE com 

Comunitária do 
sede em Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -. com sede 
em Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

Justificação: A associação acima citada, fundada em 1981, 
tem por fim a promoção humana em seus diversos aspectos e o 
desenvolvimento comunitário do Bairro Nova Esperança, por 
meio de ações culturais, educacionais e artísticas. 

A entidade presta, ainda, assistências médico-sanitária e 
odontológica à comunidade, além de promover atividades 
esportivas e de lazer. 

Tendo em vista sua grande contribuição para a melhoria do 
bairro, é justo o título declaratório que postula. 

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos ilustres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.603/93 
Declara de utilidade pública a União Comunitária de Santa 

Rita de Minas, com sede no Município de Santa Rita de Minas . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a União 

Comunitária de Santa Rita de Minas, com sede no Município de 
Santa Rita de Minas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1993. 
Sebastião Costa 
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Justificação: Fundada com o objetivo de, entre outras 
atividades, promover o desenvolvimento comunitário e a 
assistência social a pessoas carentes de Santa Rita de 
Minas. a União Comunitária de Santa Rita de Minas, entidade 
sem fins lucrativos. vem prestando relevantes serviços à 
população de Santa Rita de Minas, principalmente aos mais 
necessitados desse município. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame pre 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soe i a 1 , para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.604/93 
Declara de utilidade pública a Associação Comercial de Juiz 

de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comercial de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de agosto de 1993. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Associação Comercial de Juiz de Fora, 

fundada em 1896 por comerciantes. industriais e lavradores, 
representa com leg1t1m1dade os interesses das classes 
produtoras em geral. 

É reconhecida pela sociedade juiz-forana como elemento 
catalisador do progresso e instrumento de justiça social. As 
atividades da instituição não se limitam à promoção da 
iniciativa mercantil, já que sua história se confunde com a 
ampliação do número de empregos. a inovação da valorização 
do comércio e a própria afirmação da liderança empresarial 
de Juiz de Fora da região da Zona da Mata. 

A entidade, por seu pioneirismo e sua tradição na 
valorização das atividades produtivas, merece o respaldo 
desta Assembléia Legislativa, razão pela qual solicito aos 
meus pares apoio a esta proposição, que resgata o 
reconhecimento do povo de Minas a tão laboriosa classe. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.644/93. do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Esportes com vistas à implantação do Projeto Curumim no 
Município de Pains. 

NQ 4.645/93, do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Esportes com vistas a que seja implantado o Projeto Curumim 
no Município de Campestre. 

NQ 4.646/93, do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Esportes com 
Município de 
Educação.) 

vistas à implantação do Projeto 
Campos Gerais. (-Distribuídos à 

Curumim 
Comissão 

no 
de 

NQ 4.647/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja 
formulado apelo aos Presidentes do IPSEMG e da HIDROMINAS 
com vistas à adoção de desconto nas diárias dos hotéis das 
entidades mencionadas para os servidores públicos estaduais 
por ocasião de suas férias. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 4.648/93, do Deputado 
solicitando seja consignado 
congratulações com o Colégio 
pela comemoração de seus 90 
de Educação. ) 

Geraldo da Costa Pereira, 
nos anais da Casa voto de 
Santa Maria de Belo Horizonte 

anos de fundação. (-À Comissão 

NQ 4.649/93, da Deputada Maria 01 ívia, sol i citando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Exma. Sra. Maria Nilse Senador, Prefeita de Aiuruoca. pelo 
sucesso da realização do I Encontro das Prefeitas de Minas 
Gerais, naquele Município. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 4.650/93, do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
do Planejamento com vlstas a que sejam incluídos no Fundo 
SOMMA os seguintes municípios: Capitão Andrade, Caputira, 
Coimbra. Divinésia, Ervál ia, Guidoval, Guiricema, Itanhomi, 
Paula Cândido, Rodeiro, São Geraldo, Sericita, Soledade de 
Minas, Tabuleiro, Tocantins e Visconde dO Rio Brando. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.651/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral 
do DER-MG com vistas a que seja autorizado o início do 
recapeamento do trecho da MG-184 que liga o Município de 
Areado ao de Carmo do Rio Claro. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos e outros, solicitando seja 
convocada reunião especial com vistas á comemoração dos 40 
anos do jornal "O Debate". 

Do Deputado Cóssimo Freitas e 
convocada para 22/9/93 reunião 
memória do Prof. Hílton Rocha . 

outros, solicitando seja 
especial para homenagear a 

Do Deputado Márcio Miranda, solicitando seja constituída 
comissão especial para verificar a situação dos conjuntos 
habitacionais construidos, a partir de 1990, pelos Programas 
COOPHAB, PAIH, PEP e PROREAS. 

Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 37/93, do Governador do Estado, 
apreciada em regime de urgência. 

Oradores Inscrttos 
- Os Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo Rezende, AntOnio 

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

- Os Deputados Geraldo Rezende e Roberto Carvalho suscitam 
questões de ordem, que serão publicadas em outra edição. 

E L--------------------------------------------------------" 
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- As Deputadas Marta Elvira e Marta José Hauetsen proferem 
discursos, que serão publicados em outra edição. 

2ê PARTE (ORDEM DO DIA) 
1 ê Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - Esgotado o prazo 
destinado à 1a parte. a Presidência passa à 2a parte da 
reunião, com a 1ª 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. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos e outros, em que se solicita a realização de 
reunião especial para comemorar os 40 anos do jornal "O 
Debate", a realizar-se no dia 24 do corrente. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do 
art. 244 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Cóssimo Freitas e outros, em que 
se solicita a realização de uma reunião especial. no dia 
22/9/93. destinada a homenagear a memória do Prof. Hílton 
Rocha. Solicita-se. ainda, seja desconsiderado o 
requerimento de sua autoria, apresentado em 25/5/93, com o 
mesmo objetivo, uma vez que nele estava prevista a 
transformação, em especial. da 1a parte da reunião ordinária 
do dia 15/6/93. para a referida homenagem. A Presidência 
defere o requerimento. de conformidade com o inciso XXI do 
art. 244 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Márcio Miranda, em que solicita a 
constituição de Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, 
verificar a situação dos conjuntos habitacionais de Minas 
Gerais financiados pela Caixa Econômica Federal a partir de 
1990, em virtude do grande número de denúncias. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Roberto Amaral, em que solicita a 
apreciação, em regime de urgência, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 37/93, do Governador do Estado. Em votação. 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento no 4.533/93, do Deputado Hely Tarquínio, 
solicitando ao Secretário do Planejamento informações 
consubstanciadas no envio a esta Casa de relação dos 
projetos que serão contemplados com o resultado líquido da 
colocação do Bônus Externo do Estado de Minas Gerais, a ser 
emitido nos termos da Lei ng 11.116, de 25/6/93. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. 

- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Geraldo Rezende, 
Marta José Hauetsen e Marcos Helênto, encaminhando a 
votação, proferem discursos, que serão publicados em outra 
edição. 

O Sr. Presidente Em votação, o requerimento, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 

É L---~---------------------------------------------------" 
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e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 

Questões de Ordem 
- O Deputado Geraldo Rezende suscita questão de ordem, que 

será publicada em outra edição. 
O Deputado Ron31do Vasconcellos Sr. Presidente, no 

momento em que v. Exa. me chamou. eu estava atendendo um 
companheiro de Ponte Nova e não pude usar o Pequeno 
Expediente. mas eu o faço agora, solicitando duas questões 
de ordem. 

A primeira é a seguinte: assim como o Deputado Roberto 
Carvalho, apresentei um requerimento solicitando informações 
detalhadas sobre a questão da MGS. sucessora da CREDIREAL 
Serviços. Gostaria de solicitar a V. Exa. que analisasse, 
junto à Mesa, os nossos requerimentos e providenciasse as 
respectivas respostas. O requerimento já foi apresentado e 
apoiado pela Mesa desta Casa. Queremos saber a rea1 posição 
da MGS não só no tocante ao passivo trabalhista como também 
no que se refere às questões trabalhistas. Qualquer decisão 
que a Mesa tomar, este Deputado acatará plenamente, desde 
que as respostas aos requerimentos sejam coincidentes com as 
dos Deputados Ivo José e Roberto Carvalho. 

A segunda questão: eu gostaria de saber se já chegou a esta 
Casa projeto de lei do Executivo transformando a MGS em 
empresa pUblica. 

Tenho certeza de que V. Exa.. no momento oportuno, vai 
responder às duas questões de ordem; como são difíceis de 
serem respondidas no momento, aguardo com pac1encia as 
respostas, talvez para a reunião de amanhã. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com relação à segunda colocação do 

Deputado, temos a informar que não chegou nenhuma proposta 
sobre a MGS a esta Casa. 

O Deputado Antônio Fuzatto - Suscito esta questão de ordem. 
Sr. Presidente. porque é V. Exa. que está presidindo esta 
sessão. Se fosse o Deputado José Ferraz, ele só registraria 
as minhas palavras. Sei que V. Exa. é uma pessoa responsável 
e vai poder dar-me uma resposta. 

Na época em que havia outro cartaz do funcionalismo, era 
proibido afixá-lo. Os seguranças arrancavam os cartazes. 
Nesse outro que apareceu ai. está colocado o carimbo da 
Comunicação Social. Gostaria de que o senhor me respondesse 
isso. Era essa a minha questão de ordem. 
O Sr. Presidente- Ilustre Deputado, esta -Pres1dência vai 

informar-se, e, o mais rápido possível, prestaremos a V . 
Exa. essas informações. Infelizmente, no momento, não 
podemos responder-lhe com toda a certeza . 

2i! Fase 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2g fase da Ordem do Dia, com a 
discussão da matéria constante na pauta . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 942/92, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o 
Poder Executivo a liberar o Governo da União dos encargos 
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incidentes sobre a área do terreno que lhe fora doado para a 
construção de um quartel do Centro de Preparação de Oficiais 
da Reserva. A Comissão de Justiça opina pela 
const1tuc1ona11dade do projeto, na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Defesa Social opina pela sua 
aprovação, na forma do Substitutivo no 1, da Com1ssão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovação, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça, e com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa. ) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
Fica, portanto, aprovado, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
942/92, na forma do Substitutivo nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

3i PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
O Sr. Prestdente - Esgotada a matéria destinada à 2a parte. 

a Presidência passa à 3a parte da reunião e concede a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. Com 
a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro. 

- o Deputado Antônio Pinheiro profere discurso. que será 
publicado em outra edição. · 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
especial de logo mais, às 20 horas, destinada a homenagear o 
jornal uo Debate" pelos 40 anos de sua fundação; para a 
extraordinária de amanhã, dia 25, às 20h30min. nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 
horas. com a seguinte ordem do dia: (-Nota do redator: A 
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior.) Levanta-se a reunião. 

ATA DA 226i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO' ABERTURA - li PARTE' Ata - 2i PARTE (ORDEM DO 
DIA), Questões de ordem- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h44min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Roberto Carvalho- Bené Guedes - Sebastião He]vécio 
Amilcar Padovani - Aílton Vilela- Ajalm·ar Silva- Alvaro 

Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro 
-Antônio Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho-
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas-
Dilzon Melo -Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa Alves-
Ermano Batista Francisco Ramalho Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquinio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João 
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Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José 
Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo 
Pettersen - Péricles Ferreira Raul Messias Roberto 
Amaral - Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley 
Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

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. 

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DD DIA) 
O Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Raul Messias• -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

gostaria de apresentar meu protesto à Mesa da Assembléia a 
respeito da condução dos trabalhos de debates em torno da 
revisão constitucional. 
Hoje, pela manhã, fomos surpreendidos com o convite para 

participar da reunião, onde estarão presentes pessoas 
ilustres com idéias importantes a respeito desse tema. 
Gostaríamos de debater, com o Secretário de Administração, 
Deputado Bonifácio de Andrada. com o Dr. José Fernandes 
Filho, representante do Poder Judiciário, e com o Deputado 
Bonifácio Mourão, representante do Poder Legislativo. 

É lamentável ficarmos sabendo dessa reunião somente agora, 
pela manhã. Segundo o Deputado Clêuber Carneiro. essa 
reunião estava prevista há algum tempo, mas vários Deputados 
não tinham conhecimento dela. 

Fica aqui nosso protesto. Que a Mesa seja mais cuidadosa 
quando convidar e informar os Deputados a respeito dos 
eventos realizados por esta Casa. Não reclamo sobre a 
composição dos debatedores, ou sobre quem está debatendo ou 
quem não está. 

Ontem foi respondida uma questão de ordem feita pelo PT 
nesse mesmo sentido. Não é esse o problema. O que reivindico 
é que os Deputados tenham conhecimento dos eventos 
realizados na Casa, para que possamos participar e aprender 
com os doutores que nos informam na manhã de hoje. Obrigado . 

(* - Sem revisão do orador.) 
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado Raul Messias que o tema a ser tratado hoje é a 
Organização dos Poderes e que ele foi suficientemente 
anunciado na Casa, por meio do aviso que se encontra em 
nosso poder. (-Lê,) 
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"Revisão Constitucional -Discussão Temática 
Organização dos Poderes 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
promoverá no próximo dia 18, às 9h30min, a 
dos debates sobre os grandes temas 
Constitucional. Venha participar! 

Minas Gerais 
primeira etapa 

da Revisão 

Expositora·: Professora Carmem Lúcia Antunes 
Coordenador dos debates: Deputado Clêuber Carneiro 
Debatedores: Representantes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 
Na oportunidade. a Assembléia estará recolhendo sugestões 

dos segmentos da sociedade para a revisão constitucional, 
que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, juntamente com 
o relatório final da discussão temática. 

Inscrições no local." 
Os anúncios foram afixados em diversos lugares desta Casa. 
A Deputada Marta José Hauetsen - Sr. Presidente, queremos 

endossar as palavras do Deputado Raul Messias. Apesar de v. 
Exa. ter dito que os Deputados foram amplamente convocados e 
convidados por meio do sistema de som da Casa, pouca gente 
ficou sabendo disso. Além do mais, para tratar de assuntos 
de importância muito menor, recebemos convites em nossos 
Gabinetes. Fui convidada para esta reun1ao por meio de 
telefonema. Houve uma publicação no díârio oficial. Nossa 
assessoria tomou conhecimento dela, avisou os Gabinetes, e 
nós fomos convidados em casa. Queremos, também, reclamar. 
Pela conversa que tivemos com outros Deputados, poucos foram 
avisados desta reunião. 

O Sr. Prestdente- Registrem-se as palavras da ilustre 
Deputada Maria José Haueisen. 

Com a palavra, pela ordem. o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gtlmar Machado Sr. Presidente, ontem, em 

resposta â questão de ordem formulada pelo Deputado Antônio 
Carlos Pereira, o Presidente disse que a comissão que foi 
proposta, assim como os membros jâ indicados para a sua 
composição, ainda não haviam sido convocados para reuniões 
porque não houve necessidade. Depois, em virtude da 
conjuntura, houve uma mudança. 

Estão previstos outros debates, e gostaria de sugerir que 
pudesse ser convocada uma reunião da comissão. Jâ que foi 
proposta uma comissão, que se faça a reunião, para que todo 
mundo possa ser preparado e que, por meio de nossos 
representantes, ·possamos ter uma participação maior na 
preparação desses debates que a Casa tem promovido. 

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Romeu Quetroz - Sr. Presidente, em vista de uma 
tentativa de acordo sobre a votação do veto que se encontra 
na pauta, solicitaria que a reunião se encerrasse e que a 
matéria fosse discutida na parte da tarde. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente -A Presidência, em atendimento à questão 

de ordem do Deputado Romeu Queiroz, encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 ,L_ ______________________________________________________ _J 
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horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial, 
também de hoje, às 20 horas, destinada a homenagear a 
TELEMIG pela passagem do seu 40Q aniversárlo de fundação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de agosto 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Gilmar Machado e 
Ambrósio Pinto, membros da comissão supracitada. O Deputado 
Ambrósio Pinto assume a Presidência e, havendo nUmero 
regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. O Presidente faz a leitura da 
correspondência encaminhada à comissão e solicita à 
assessoria que tome as devidas providências. A Presidência 
distribui as matérias aos Deputados e passa à 2ª parte da 
reunião, com a discussão e votação de proposições da 
comissão. O Deputado Francisco Ramalho, Relator das 
propostas recolhidas nas audiências públicas regionais, 
apresenta seu relatório, que é aprovado pela comissão. Logo 
após, esse parlamentar passa à leitura de um requerimento em 
que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da 
República. requerendo a manutenção. no Orçamento da União 
para 1993, da dotação destinada à Universidade Estadual de 
Montes Claros - UNIMONTES. A comissão opina pela aprovação 
do requerimento. A seguir, a Presidência submete a votação 
dois requerimentos do Deputado Gilmar Machado: num. o par-
lamentar sol i cita seja expedido ofício ao Presidente desta 
Casa, pedindo o custeio das despesas de viagem do Sr. Selma 
A. de Souza, convidado para participar do debate nesta 
comissão sobre o sítio arqueológico da cidade de 
Indianópolis; no outro, postula seja enviado oficio ao 
Secretário da Educação, solicitando informações relativas ao 
Plano de Carreira da Educação. Os requerimentos são 
aprovados. Passa-se à discussão e à votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Ambrósio Pinto, Relator do Projeto de Lei ng 
1.294/93, no 1Q turno, opina pela aprovação da matéria, com 
a Emenda ng 1. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Em seguida, o Presidente passa à discussão e à 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. O Deputado Gilmar Machado, Relator do Projeto de 
Lei nQ 1.215/93, no 2Q turno, opina pela aprovação da 
matéria, na forma do vencido no lQ turno. Posto em discussão 
e votação, é o projeto aprovado. Quanto ao Projeto de Lei no 
1.298/93, no lQ turno, a Presidência defere o pedido de 
diligência ao autor, feito pela Relatora, Deputada Elisa 
Alves. O Deputado Gilmar Machado usa da palavra para emitir 
seus pareceres sobre os Requerimentos nQs 4.471 e 4.483/93. 
Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. Quanto 
ao Requerimento ng 4.473/93, o Relator. Deputado Gilmar 
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Machado, solicita à Presidência o prazo regimental, que é 
concedido. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros 
da comissão para a próxima reunião ordinár1a, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1993. 
Cóssimo Freitas, Presidente- Francisco Ramalho Elisa 

Alves - Gilmar Machado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO CO PROJETO DE LEI 
NO 1. 477/93 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.477/93, do Deputado Antônio Fuzatto, 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade 
Sanjoanense de Arte e Cultura, com sede no Município de São 
João del-Rei. 

Publicada em 19/6/93, vem a proposição a esta comissão para 
exame preliminar. nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, 
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. 

O exame da documentação apresentada demonstra que a 
entidade em causa aténde a todas as exigências da referida 
lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1.477/93, no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, Relator 

Geraldo Rezende- Célio de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 505/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

tela propõe seja declarada de utilidade pública a Associação 
Espírita Cáritas, com sede no Município de Passos. 

Publicada em 3/7/93, 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 Espírita Cáritas, com sede no Município de 

Passos. é uma entidade civil. sem fins lucrativos. voltada 
para a prática da doutrina espírita e para a assistência 
médica, a educacional e a espiritual a pessoas carentes. 

A instituição é dirigida por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de suas funções, estando 
a documentação apresentada em conformidade com a lei . 

·~--------------------------------------------------------------" 
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Não há, portanto. impedimentos de natureza legal à normal 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela 

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1. 505/93. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1993. 
António Júlio, Presidente- Célio de Oliveira. Relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.123/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.123/92, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação 
dos Revendedores de Materiais de Construção de Minas Gerais 
- AREMACO -. 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, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.123/92 
Declara de utilidade pública a Associação dos Revendedores 

de Materiais de Construção de Minas Gerais - AREMACO -. com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Revendedores de Materiais de Construção de Minas Gera1s 
- AREMACO - , com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.169/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.169/92, do Deputado Agostinho Patrus. 
que dá a denominação de Escola Estadual Agenor Guerra à 
Escola Estadual Santa Maria, do lQ e 2Q graus, situada no 
Município de Santa Maria de Itabira, 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 NQ 1.169/92 
Dá a denominação de Escola Estadual Agenor Guerra à Escola 

Estadual Santa Maria, situada no Município de Santa Maria de 
Itabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Passa a denominar-se Escola Estadual Agenor 

Guerra a Escola Estadual Santa Maria, situada no Município 
de Santa Maria de Itabira. 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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na data de sua 

Art. 3Q Revogam-se 
especialmente o Decreto nQ 
1986. 

as disposições em contrário, 
25.793, de 26 de fevereiro de 

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

João Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.187/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.187/92, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a SOMMA 
Sociedade Mineira de Pesquisa do Manejo e Reprodução da 
Fauna Silvestre -. com sede no Município de Sabará, 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 NQ 1.187/92 
Declara de utilidade pública a SOMMA- Sociedade Mineira de 

Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre-, com 
sede no Municipio de Sabará. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a SOMMA-

Sociedade Mineira de Pesquisa do Manejo e Reprodução da 
Fauna Silvestre-. com sede no Municipio de Sabará. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se·as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira. Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.217/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.217/93. do Deputado Célio 
Oliveira, que declara de utilidade pública o Instituto 
- IJK -. com sede no Município de Belo Horizonte, 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno . 

de 
JK 

foi 

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 1.217/93 
Declara de utilidade pública o Instituto JK- IJK -. com 

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

JK - IJK -. 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, 12 de agosto de 1993. 

'L--------------------------------------------------------" 
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Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira. Relator -
José Braga. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DD PROJETO DE LEI 
NQ 1. 234/93 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.234/93, do Deputado Amilcar Padovani, 

que declara de utilidade pública a Associação Desportiva 
Dois de Ouro - ADPM-JF -, com sede no Município de Juiz de 
Fora, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.234/93 
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Dois 

de Ouro- ADPM-JF -, com sede no Municipio de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Desportiva Dois de Ouro - ADPM-JF -, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.240/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.240/93, do Deputado Ronaldo 
vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação 
de Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - ACUMÃ -, 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, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI No 1. 240/93 
Declara de utilidade pública ã Associação de Apoio à 

Cultura e ao Meio Ambiente - ACUMÃ -, com sede no Município 
de Belo Horizonte . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - ACUMÃ -. com sede 
no Município de Belo Horizonte . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993 . 
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Braga . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.253/93 
Comissão de Redação 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O Projeto de Lei nQ 1.253/93, do Deputado José Militão, que 
declara de utilidade pública a Federação Mineira de Corais, 
com sede no Mun1cip1o de Belo Horizonte. 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, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.253/93 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Corais, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Federação 

Mineira de Corais, 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, 19 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto. Relator -

Péricles Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.292/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.292/93. do Deputado António Fuzatto, 
que declara de utilidade pública a Casa da Cultura de 
Capelinha, com sede no Município de Capelinha, fo1 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 NQ 1.292/93 
Declara de utilidade pública a Casa da Cultura de 

Capelinha, com sede no Município de Capelinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da 

Cultura de Capelinha, com sede no Município de Capelinha. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Péricles Ferreira, Relator -

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.320/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.320/93, do Deputado Mauri Torres, que 
declara de utilidade pública a Loja Maçónica Harmonia v, nQ 
1.625, com sede no Município de João Monlevade, 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 NQ 1.320/93 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia V, ng 

1.625, com sede no Município de João Monlevade . ,L_ ______________________________________________________ _J 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública 

Maçónica Harmonia V, nQ 1.625, com sede no Município 
Monlevade. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Ferreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO OE LEI 

NQ 1. 328/93 
Comissão de Redação 
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decreta: 
a Loja 
de João 

de sua 

Pér1cles 

O Projeto de Lei nQ 1.328/93, do Deputado Wanderley Ávila, 
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança 
do Vale, com sede no Município de Itamarandiba, foi aprovado 
no 2Q turno, na forma do venc1do no 1Q turno. 

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

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

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

Maçônica Esperança do Vale, com sede no Município de 
Itamarandiba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - Péricles 

Ferreira. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

420ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 

Deputado Wilson Pires 
O Deputado Wilson Pires -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

só poderemos melhorar o nível de saúde de cada cidadão, se 
houver envolvimento de todas as partes interessadas: 
população, administração pública e prestadores de serviços. 

A saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado, mas 
não podemos excluir a sociedade organizada, as empresas, a 
família e o próprio cidadão. O cidadão economicamente ativo 
tem que ser partícipe nos cuidados com sua saúde e com a de 
sua família. 

O Sistema de Saúde que 
recursos são os maiores 
de repensarmos o mais 
financiamento. 

adotamos 
problemas 

rápido 

e a insuficiência de 
do setor. Há necessidade 
possível o SUS e seu 

Não fomos felizes ao importarmos o modelo norte-americano, 
altamente sofisticado, baseado em equipamentos e 
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medicamentos carisslmos. Esse modelo norte-americano de 
saúde fo1 forjado para beneficiar a indústria farmacêutica 
norte-americana e as indústrias envolvidas com o setor da 
saúde (órteses, próteses. marcapasso, Raios X, monitores, 
tomógrafos, aparelhos de ressonancia magnética. ultra-
sonografia etc.) 

Fizemos uma americanização perversa da saúde brasileira. O 
SUS é um modelo de saúde insustentável para um país do 
Terceiro Mundo. 

Os Estados Unidos gastam, hoje, US$3.250.00 "per 
capita"/ano com a saúde do seu povo. Mesmo assim, existem 40 
milhões de norte-americanos que não recebem a menor atenção 
no que diz respeito à saúde. Esse fato é tão verdadeiro, que 
o Presidente Bill Clinton defende hoje a reforma de saúde 
norte-americana, baseada no plano de reforma elaborado por 
sua mulher Hillary, por meio do qual patrões e empregados 
passariam a dividir os custos, com base em sua capacidade de 
pagamento. 
Clinton afirmou, num encontro de governadores em Tulsa 

(Oklahoma EUA), que seria necessário um aumento de 
US$500.000.000.000,00 em impostos para o Estado norte-
americano continuar financiando sozinho a assistência 
médico-hospitalar. E disse ainda que cada norte-americano 
deve saber que o sistema de saúde não é algo para ser pago 
por alguma fada e que não pode haver caronas. 
O objetivo maior do plano é cortar a burocracia, reduzir 

custos e dar maior ênfase a medicina preventiva. 
Se um pais do Primeiro Mundo resolve promover uma reforma 

no seu sistema de saúde, que é copiado pelo Brasil, o que 
deveria fazer este Pais que investe apenas US$100,00 "per 
capita"/ano, incluindo os gastos com o saneamento básico? 

Cada dia investimos menos na saúde do nosso povo. Os 
recursos repassados aos municípios pelo Governo Federal e 
pelos Estados são cada vez mais minguados. A 
responsabilidade recai sobre os municípios. já combalidos 
com a implantação dessa municipalização falida e de cofres 
vazios, o que não oferece segurança à população que recebe o 
atendimento nem às Prefeituras Municipais que se propõem a 
fazer a prestação dos serviços e ações de saúde. 
Sugestões para financiamento do sistema de saúde: seria um 

grande benefício para todos os brasileiros que contribuem 
com a Previdência Social se, na revisão constitucional de 
outubro, fosse explicitado na Constituição o que se deveria 
gastar com pensões. aposentadorias e atendimento médico-
assistencial (auxi 1 ia-enfermidade). Partindo de uma 1 inha 
filosófica ou doutrinária, interessa fundamentalmente ao 
empregador assegurar a seus empregados beneficios como o 
aperfeiçoamento, a segurança no emprego, a produtividade, 
bem como condições dignas de vida, cuidado com a saúde e com 
o bem-estar social. Portanto, a contribuição do empregador 
deverá ser destinada à assistência ao empregado e à sua 
família, bem como às despesas com sua aposentadoria . 
Acreditamos que, do total da contribuição atual do 

empregador, 65% seria o bastante para cobrir as despesas com 
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as aposentadorias e que 35% seria o suficiente para cobrir 
os custos com a saúde. É de interesse do empregador, além de 
garantir assistência na área da saúde e produtividade a seu 
empregado, assegurar-lhe a aposentadoria, a fim de que se 
renove seu quadro de trabalho. Em contrapartida, a 
contribuição do empregado deverá ser destinada especialmente 
ao custeio das pensões "post-mortem". Isto é, o empregado 
continua auxiliando a família, mesmo após a sua morte. A 
contribuição do empregado deverá ser capitalizada em 
beneficio de sua família, como um direito inalienável e 
intransferível. 

As despesas administrativas da Previdência deverão ser 
feitas pela União. 

O saneamento básico e a profilaxia das doenças serão de 
responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, nas 
devidas proporções, e com recursos de origem tributária. 
Deverá ficar bem claro e explicitado que a contribuição dos 
empregadores terá destinação especializada e específica. 
obrigando o Estado a empregar essa contribuição na 
aposentadoria e no atendimento médico-hospitalar (auxilio-
emfermidade), evitando desvios dos recursos para outros se-
tores administrativos. 

A tributação que incide sobre o empregador deverá ser feita 
sobre o faturamento. que é a renda da empresa. e não sobre a 
sua folha de pagamento. É uma forma injusta de tributação 
sobre os empregadores, pois incide sobre uma despesa f1xa da 
empresa. que é a sua folha de pagamento. 

Entendemos haver ainda a necessidade da participação dos 
contribuintes na direção da Previdência, uma vez que ela se 
mantém com o património deles. A Previdência deve conceder 
mais atenção àqueles que são a razão de sua existência. 

Acreditamos que a inserção pura e simples de um percentual. 
na Constituição, para a saúde, como foi feito para a 
educação, dificilmente será aprovada pelo Congresso 
Nacional. 
Fica ainda a lembrança do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador, que, se devidamente estudado. poderá contribuir 
para a melhoria da saúde e da qual idade de vida dos 
trabalhadores. Mas é mister que devamos criar um seguro-
saúde, para as pessoas economicamente ativas. visando, com 
isto, à melhoria no atendimento, bem como à diminuição da 
sobrecarga do sistema de saúde. que atenderá exclusivamente 
aos menos favorecidos. em melhores condições e com segurança 
tota 1. 
Sr. Presidente, ficam aqui estas minhas considerações para 

que sirvam de subsídios para uma discussão, "a posteriori" a 
respeito do assunto. Gostaria de sol i citar desta Casa que 
fosse feito um sem1nar1o sobre a obtenção de fontes de 
recursos para o financiamento da área da saúde, convidando 
as autoridades constituídas deste Pais, ligadas à área, para 
que nós, Deputados e debatedores. constituíssemos câmaras 
setoriais e pudéssemos discutir detidamente esse assunto . 
buscando, ao final, inserir na Constituição mineira 
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dispositivos mais avançados, com vistas ao financiamento do 
setor da saúde. 

420ã REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O DeputadO Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputa dos. assessor i a, imprensa. senhores 
presentes nas galerias. (- Lê requerimento em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações 
como o Skal Club de Belo Horizonte pelo transcurso do 30Q 
aniversário de sua fundação. A justificação do requerimento 
é a que se segue:) 

"Honra-nos registrar o transcurso do 30Q aniversário do 
Skal Club de Belo Horizonte. 
Erigido sob a égide da fraternidade, o clube trabalha com 

denodo em prol do turismo mundial, arregimentando pessoas 
qualificadas, que devem ter ocupado, por um mínimo de cinco 
anos, uma profissão executiva, em empresas ou indústrias 
ativamente engajadas em atividades relacionadas com o 
turismo. 

O Skal Club é uma organização internacional que desenvolve 
seu valioso mister desde 1932, quando um grupo de 
representantes de agências de transporte de Paris visitava a 
Escandinávia. Formaram-se. desde então, 1 aços de amizade 
entre franceses e nórdicos. Os franceses, agradecidos pela 
hospitalidade recebida, enviavam aos companheiros mensagens 
telegráficas em que assinavam Skal, que significa: saúde. 
amizade, longa vida e fel i cidade. 

Naquele ano, foi fundado o primeiro Skal Club em Paris, com 
mais de 200 sócios. 

A agremiação expandiu-se rapidamente na França, nas cidades 
de Nice e Montreux e, posteriormente, na Antuérpia, 
Bruxelas, Estocolmo e Lucerna. 

Diante desse crescimento. foi realizada, em abril de 1934, 
uma assembléia constituinte em Paris, ocasião em que se 
criou a Association Internationale de Skal Clube -
AISC-. que é a federação de todos os clubes Skal, no mundo 
inteiro. A federação realiza congressos internacionais, 
anualmente, o que é de fundamental importância para seus 
participantes, pois busca manter acesa a chama da esperança, 
que norteia os rumos dos profissionais do turismo . 

O movimento Skal conta, nos dias atuais, com 
aproximadamente 500 clubes, que reúnem mais de 24 mil 
associados. Seu Presidente fundador foi o Sr. Florimond 
Volckert, nome que deve ser lembrado pelos incentivos que 
prestou aos formadores do clube, tendo-se imortalizado pelos 
trabalhos à frente do fundo Internacional de Benevolência 
Skal . 

No Bras i 1, 
Quando de 

recebeu o 
1 igadas ao 

o Skal Club surgiu primeiramente em São 
sua fixação em Belo Horizonte. em julho 

apoio, o incentivo e a colaboração de 
turismo. 

Paulo. 
de 1963, 

pessoas 
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Numa visão maíor de confraternização e de ação construtiva, 
o clube vem, durante esses 30 anos, desenvolvendo um 
trabalho altruísta, digno do nosso apreço. 
Congratulamo-nos com o Skal Club de Belo Horizonte pela sua 

profícua atuação, augurando-lhe pleno êxito ao longo de sua 
existência. 

420s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 

Deputado Marcos Helênto 
O Deputado Marcos Helênto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente: assomo a esta tribuna 
para informar sobre o 1Q Seminário Regional de Turismo, que 
se realizará em Governador Valadares, nos dias 1Q, 2 e 3 de 
setembro. 

Será um seminário em nível regional, com a finalidade de 
buscar o desenvolvimento da região por meio da indústria do 
turismo. Algumas informações de bastante importância nos 
foram passadas e entendemos que o turismo é uma grande fonte 
de renda. Sendo a nossa cidade pouco industrializada, esse 
evento trará maiores oportunidades a todos da região. Nosso 
setor terciário é, relativamente, forte; no setor primário, 
temos atividades agropecuárias; nosso setor extrativo está 
desgastado. Por isso, entendemos que o turismo traria um 
grande desenvolvimento para o vale do rio Doce. Várias 
autoridades, como Governadores de Estado, Ministros, 
Deputados Federais e Estaduais e, possivelmente, até o 
Presidente da República. estarão presentes em Governador 
Valadares, prestigiando o evento. O acontecimento está sendo 
promovido pela iniciativa privada de Governador Valadares, 
em forma de uma grande cooperativa em prol do 
desenvolvimento sócio-econômico do leste mineiro. Por meio 
do sem1nar1o, pretende-se encontrar uma maneira de se 
explorar melhor o turismo na região. O potencial turist1co 
da cidade já está bastante caracterizado, tanto que ela 
acabou de ser incluída entre as cidades brasileiras- mais 
de 120 - que farão parte do programa Educação para o 
Turismo, da EMBRATUR. Isso quer dizer que Valadares irá 
receber informações técnicas sobre como explorar melhor o 
turismo, fazendo com que ele se transforme em uma das 
principais fontes de renda da população . 

Os participantes do seminário assistirão a palestras 
proferidas por pessoas que,· de alguma forma, têm contato 
diário com o público, proveniente. em grande parte, de 
outras cidades. em busca de lazer, de turismo ou, até mesmo, 
de comércio, nos pontos mais fortes da economia valadarense . 
A qualificação profissional nas atividades turísticas, a 
participação do poder público na infra-estrutura do turismo, 
e a da iniciativa privada no desenvolvimento deste serão al-
guns dos temas a serem debatidos no seminário. A 
apresentação de projetos já está sendo bem recebida . 

A participação da comunidade nesse evento está sendo 
bastante interessante, e uma das suas grandes 
características é a participação da sociedade como um todo. 
As pessoas que, de alguma forma, têm algum projeto relativo 
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à incrementação das atividades turísticas estão apresentando 
suas propostas no gabinete que foi instalado pelos orga-
nizadores do evento na associação comercial da cidade. 
Haverá. ainda, uma programação paralela ao encontro, com 
diversas atividades. O seminário contará com a participação 
do poder público e da iniciativa privada. Também nós 
deveremos dele participar. presidindo um painel intitulado 
"O Papel dos Agentes de Viagens no Fortalecimento do Turismo 
Receptivo". 

Concluindo, gostaríamos de ressaltar a importancia da 
educação para o turismo, da qualificação profissional para 
esse tipo de atividade, da part1cipação do poder público 
para a implantação da infra-estrutura do turismo e da 
participação da iniciativa privada no que respeita aos 
agentes de viagem, à identidade cultural e à valorização do 
património cultural. 
Quero, ainda, render homenagem aos garçons. no seu dia. Fui 

Diretor do SENAC - Centro de Formação Profissional - durante 
quase 20 anos e tive a oportunidade de trabalhar com essa 
classe. que, embora seja bastante importante,· é pouco 
prestigiada. E, já que estamos falando de turismo, devo 
dizer que o garçom é um elemento de fundamental importância 
na recepção dos turistas. Um hotel. um restaurante que 
tenham bons profissiànais vão dar ao visitante uma boa 
impressão da cidade e da região. Parabéns aos garçons pelo 
seu dia. Esperamos que haja, cada vez mais, investimentos na 
formação dessa categoria profissional para que tenhamos 
profissionais bem preparados e bem remunerados. Muito 
obrigado. 

420i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pela 

Deputada Marta Olivta 
A Deputada Marta Olivta -Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, representantes da imprensa, senhoras e 
senhores, em 13 de agosto, sexta-feira p.p., tive a 
oportunidade de participar de um evento importante para a 
política mineira. 

Aconteceu em Aiuruoca o I Encontro das Prefeitas de Minas 
Gerais. Estive eu naquela cidade, como representante desta 
Casa Legislativa e, especialmente, como representante 
feminina do Legislativo mineiro. 

Temas importantes foram levantados 
simpósio, que procurou mapear as 
municípios, não só dos dirigidos pelas 
dos demais . 

e discutidos no 
dificuldades dos 

mulheres como também 

A programação foi extensa e constou dos seguintes itens: 
passeio por pontos turístico-ecológicos do município, pela 
manhã; almoço de congraçamento servido a todos os 
participantes do encontro; sessão de debates e troca de 
experiências entre as Prefeitas presentes, à tarde. Este foi 
o momento mais importante do encontro, pois propiciou às 
Prefeitas a oportunidade de se conhecerem e de relatar os 
problemas que afligem suas administrações. Foi enriquecedor, 
pois permitiu que se colocassem soluções experimentadas com 

É L---------------------------------------------------------------~ 



z 

" 

. • ~ 
~ 
" ~ 

485 

sucesso nos municipios. bem como que se debatessem as 
dificuldades administrativas e o relacionamento entre 
Executivos e Legislativos Municipais. O encontro foi 
encerrado com um baile de congraçamento. 

Ficou. acima de tudo, evidenciado o alto espírito público 
das Prefeitas e a sua constante busca de melhores dias para 
suas cidades, e firmou-se o compromisso de se realizarem 
novos encontros. onde, certamente, serão avaliados os 
avanços conseguidos mercê da troca de experiências 
acontecida no I Encontro das Prefeitas de Minas Gerais. 
Registro a presença das Prefeitas Maria do Carmo, de Betim; 

Jussara Menicucci, de Lavras: Maria Aparecida, de Ibiraci; 
Vanda Maria, de Bicas; Nilza Rocha. de Santo Antônio do 
Jacinto; Maria Amélia, de Minduri; Elma Nogueira Fiorilo, de 
Senador Firmino; Terezinha Lacerda, de Arantina; Maria 
Aparecida, de Chiador; Alice Pereira, de Felisburgo, e Maria 
Gabriel a, de Juramento. Destaco, de modo especial, a 
Prefeita de Aiuruoca, Maria Nilce Senador, anfitriã e 
idealizadora do encontro. 
Coube à Prefeita de Lavras a honrosa função de oradora 

oficial do evento. Em suas palavras, a Prefeita Jussara 
Menicucci fez uma profissão de fé nos seres humanos. como 
"fagulhas da inspiração dlvina, aptos a atlngir graus mais 
altos de progresso e de espiritual idade". 

Lembrou a Prefeita sua militància política. desde a 
juventude; o preconceito que. ainda nos tempos atuais, 
atínge as mulheres que se lançam na luta polit1ca e o 
cerceamento à liberdade até no próprio lar. 
Jussara Menicucci fez menção ao Prof. Caio Prado Júnior e 

ao escritor Hércules Florence. do século XIX, sobre as 
dificuldades encontradas pelas mulheres, na busca de uma 
participação efetiva no processo político-cultural 
brasileiro. 

A oradora encerrou suas palavras tomando emprestados os 
versos da poetisa mineira Adél ia Prado, que fala acerca da 
problemática da vida das mulheres: "De vez em quando Deus me 
tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo". 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi importante a presença 

do Legislativo mineiro naquele encontro. Mais significativa 
ficou essa presença pelo fato de esta Casa se ter feito 
representar por uma Deputada. Entre mulheres, nós nos 
entendemos. 

Peço, Sr. Presidente, que faça chegar à Prefeita Maria 
Nilce Senador, de Aiuruoca. o reconhecimento do povo mineiro 
pelo seu esforço para integrar mun1c1plos distantes e 
díspares quanto à condição sócio-financeiro-cultural, na 
tentativa de encurtar distâncias e na busca de caminhos para 
o progresso e a realização dos sonhos de tantos mineiros. 
Obrigada. 

420ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pela 

Deputada Marta Elvira 
A Deputada Marta Elvtra• - Sr. Presidente, Deputado José 

Ferraz, companheiras e companheiros presentes neste 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Plenário, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre 
eventos. Um deles. inclusive. já acontecido. poderia ser 
encarado como uma coisa passada, mas eu assim não vejo. 
Penso que este tipo de comportamento, que vou comentar, é 
algo que podemos trabalhar. cada Deputado. cada político, 
para não fazermos do mesmo modo. 
Todos se lembram quando, tempos atrás, o candldato do PT à 

Presidência, Lula, fez um comentário bastante desagradável 
sobre a mãe do Sr. Presidente da RepUblica, Itamar Franco. 
Mais tarde, ele teve a humildade de se desculpar e de 
reconhecer que aquilo não precisava ter sido dito. Agora, a 
história se repete. Desta vez foi o Sr. Leonel Brizola que, 
há poucos dias, teve um comportamento inadmissível para uma 
pessoa equilibrada, que governa um Estado importante, que 
está na política há tantos anos, que é pai de família e que 
também pretende disputar a Presidência da República. Ele se 
referiu à minha amiga, Deputada Federal e companheira de 
partido, Rita Camata, usando palavras - eu não diria de 
baixo calão - que a comparavam a um animal ruminante muito 
simpático, mas que é símbolo de burrice: uma vaca. 

Naquele dia, eu mandei uma mensagem à Deputada Federal Rita 
Camata, que é do PMDB do Espirito Santo, e distribuí esse 
texto também à imprensa. o qual diz o seguinte: (-Lê:) 

*"Venho solidarizar-me com você e seu trabalho, frente aos 
ataques recebidos recentemente do Governador do Rio de 
Janeiro, Leonel Brizola, durante a apuração de 
responsabilidades, no lamentável episódio da chacina da 
Candelária. Em Minas, o seu trabalho em favor dos menores é 
reconhecido e respeitado. Sabemos que a sua tarefa é árdua, 
pois você está colocando o dedo na ferida da sociedade. A 
atitude do Governador, portanto, é incompreensível e merece 
o protesto de toda a sociedade. Mas reconhecemos que o 
trabalho da CPI que apurou o extermínio de crianças e 
adolescentes no Brasil não pode ser engavetado, pois nos 
remete a uma profunda reflexão sobre a responsabilidade dos 
Governos - Municipal, Estadual e Federal - e da sociedade 
como um todo numa questão tão grave. O resultado final da 
CPI indica que precisamos agir urgentemente em defesa da 
infância no Brasil. Que precisamos lutar pela cidadania de 
nossas crianças. Não podemos exportar os nossos sonhos, o 
nosso futuro. O trabalho da CP!, prezada Deputada, deveria 
servir de importante subsídio para os governos e jamais ser 
utilizado como argumento para se ofender uma parlamentar, no 
cumprimento do seu dever. Não é dessa forma que o País 
conseguirá resolver a crise social que enfrenta. Um abraço." 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) . 
Eu enviei esse fax à Deputada Rita Camata e soube que, 

posteriormente, no dia 18 de agosto, quarta-feira da semana 
passada, o Governador Leonel Brizola, publicamente, se 
desculpou. Saiu na primeira página de vários jornais que ele 
disse que a chamou de vaca num momento de grande tensão . 
Realmente, o político sofre tensões diariamente. Ele é 
sempre cobrado, achincalhado, agredido e, eventualmente, 
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aplaudido. Mas, via de regra, o político recebe hoje 90% de 
críticas e 10% de elogios. 

Eu espero que esse comentário sirva como um alerta para 
todos nós. É preciso que nós evitemos incorrer nesse tipo de 
erro que deprecia a imagem do político. 

Eu gostaria de dizer, ainda. que, há dias, a Associação 
Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha - AELP -. apoiou a 29g 
Prova de Andarilhos do Clube 15 Veranistas. O evento foi 
realizado no Dia dos Pais e contou com a nossa presença. O 
percurso foi de 21 Km, às margens da lagoa. e houve a 
participação de centenas de pessoas. Essa prova acontece 
desde 1964, e a deste ano teve como lema "Lagoa Viva", com o 
objetivo de chamar a atenção das autoridades municipais, 
estaduais e federais para a situação de abandono em que se 
encontra a lagoa da Pampulha. 

Ainda hoje, juntamente com o Deputado Bené Guedes, quando 
retornávamos da Zona da Mata, sobrevoamos a lagoa da 
Pampulha. Pudemos observar de cima a tristeza dos aguapés 
que se multiplicam diariamente, cobrindo a lagoa. Nós 
sabemos que o Sr. Prefeito Municipal. bem intencionado, 
pretende retirar esses aguapés. Eu só acho que isso deve ser 
feito de forma sistemática e ágil, porque os aguapés tomam 
conta do espelho d'água. não apenas causando problemas 
estéticos. como também matando os peixes que ainda existem 
na lagoa, que são muito poucos, e afastando as aves. Muitas 
pessoas não sabem. mas é incrível que a lagoa da Pampulha, 
apesar daquela aparência, com todo aquele mau cheiro, ainda 
recebe bandos de aves, principalmente garças brancas e. 
eventualmente. negras, que visitam a lagoa. 

Então, queremos saber quais as providências que o Governo 
do Estado está tomando. Como disse anteriormente, 
participamos, no Palácio da Liberdade, da assinatura daquele 
convênio de 300 e tantos milhões de dólares entre a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Prefeitura de 
Contagem e o Sr. Governador Hélio Garcia. Quando o Sr. Hélio 
Garcia foi Prefeito. tentou realizar essa obra. 
Posteriormente. quando foi Governador pela primeira vez, 
também esteve de olho no problema. Mas houve um impasse 
político, envolvendo vereadores de outros partidos. e a obra 
acabou não se realizando. embora os recursos tivessem sido 
alocados, à época, para isso, ou seja. para tirar aquelas 
águas podres que vêm das cabeceiras do Arrudas e do ribeirão 
do Onça e que são jogadas todos os dias na lagoa da 
Pampulha. Quer dizer, o principal problema é esse. Enquanto 
não se acabar com esse problema. não adianta limpar a lagoa . 
enfim, adotar alguma solução paliativa. Agora. esta obra é 
uma realidade. Vai ser feita. O Secretário Paulo Pa1va 
explicava, há poucos dias, como será esse trabalho. Isso é 
uma coisa que temos que ressaltar. 

Mas além do que o Governo Estadual está fazendo com 
recursos estrangeiros, precisamos que a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte assuma de fato a lagoa da Pampulha. 

Eu quero lembrar que a nossa lagoa chega aos 50 anos 
transbordando de problemas. Matéria do "Estado de Minas", 
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publicada no dia 30 de maio, diz que a invasão dos aguapés é 
apenas um dos graves problemas. T1ram-se os aguapés e daqui 
a um mês eles estão lá de novo. E preciso um projeto 
técnico-científico. 

Isso de que eu estou falando não é perfumaria, não é 
cosmético. Isso é para que um dia as pessoas que estão nos 
ouvindo no Plenário não só ouçam, mas assimilem e se 
transformem, cada uma, num defensor da Pampulha. porque a 
Pampulha, Sr. Presidente, é um património de Minas Gera1s, é 
um patrimônio da cidade de Belo Horizonte. Todos sabemos que 
Belo Horizonte. infelizmente. tem muito pouco para mostrar 
para turista. Nasci aqui, amo Belo Horizonte. mas esta 
cidade tem tão pouca atração turística que é ignorada nos 
roteiros turísticos, é ignorada pela EMBRATUR. Então, temos 
que criar focos de visitação e de interesse para mostrar 
para o Brasil e para o mundo. 

A nossa lagoa tem, ao seu redor, um conjunto histórico, 
arquitetónico e cultural da maior relevância, como, por 
exemplo, a Igreja da Pampulha, que foi restaurada na 
administração passada e que está muito bonita. Aposto que 
existe Deputado sentado no Plenário que não sabe onde fica 
essa igreja. É uma igreja maravilhosa. com painéis de 
Portinari, com toda a via-sacra pintada por Portinari. o 
maior pintor brasileiro, com jardins de Burle Marx. É a 
nossa obra. é a nossa história, é o que temos para mostrar. 
Então, Sr. Presidente, quero deixar bem claro que sou uma 

lutadora pela Pampulha, não apenas porque resido lá. Por 
acaso eu resido na Pampulha. mas não nasci lá. Nasci no 
Bairro de Lourdes. bem aqui no centro. Hoje. que eu convivo 
com a lagoa e caminho todas as manhãs em volta dela, vejo o 
que ela representa não só para as 800 mil pessoas que estão 
em volta da lagoa mas para Belo Horizonte, para Minas e para 
o Brasil. 

Por tudo isso, é importante que os Deputados do PT que têm 
assento nesta Casa, que eu sei que têm influência sobre a 
Prefeitura Municipal, façam também seu trabalho de ''lobby'' 
favorável . 
Se o Prefeito não tem dinheiro, terá que buscá-lo, fazer 
projetos, ir aos Estados Unidos, à Alemanha, colocar pessoas 
para captar recursos, pois existem fundações internacionais 
e Bancos mundiais preocupados com a questão ecológica. 

Se o Sr. Brizola conseguiu dinheiro para despoluir a baia 
de Guanabara, se os Governadores Quércia e Fleury 
conseguiram recursos para despoluir o rio Tietê, e até mesmo 
a lagoa dos Patos está sendo tratada. se o Governo Estadual 
fez a contrapartida, que a Prefeitura ataque de vez esse 
problema e busque condições com o Presidente da República, 
Dr. Itamar Franco, que é mineiro - e, dessa forma , pode 
mostrar uma grande obra em Minas Gerais , e que esse 
dinheiro, realmente, aporte em nosso Estado, para que 
possamos ter a nossa Pampulha como um cartão de visitas de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais. Muito obrigada . 

(* - Sem revisão da oradora.) 
420ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
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O Deputado Raul Messtas- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados. demais pessoas presentes neste Plenário, 
três assuntos me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro 
deles refere-se a um fato acontecido ontem à noite nesta 
Casa, que dever i a 1 evar-nos a a 1 gumas ref 1 exões sobre as 
questões cultural e musical em Minas Gerais e no Brasil. 

Ontem, à noite, foi realizada uma reunião solene em 
homenagem aos 40 anos da TELEMIG. e, para abrilhantar a 
sessão, compareceu a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, 
orquestra das mais antigas do nosso Estado e que, na década 
de 60, era considerada a melhor que tínhamos. 

Todos nós sabemos da grande dificuldade por que passam as 
nossas orquestras sinfônicas. como a orquestra do Palácio 
das Artes, a orquestra de câmara do SESIMINAS e a própria 
orquestra da Polícia Mi 1 itar, que têm perdido inúmeros 
músicos por causa dos baixissimos salários e da absoluta 
falta de atenção do poder público, especialmente do Governo 
do Estado e da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, para 
com a questão cultural. 

Ontem aconteceu um fato que deveria levar-nos a refletir um 
pouco sobre o valor dos músicos de Minas Gerais. A orquestra 
executou o primeiro número, a abertura de Rossini, "La Gazza 
Ladra'', obra bastante dificil e que foi executada com 
brilhantismo. Durante a execução do segundo número, o 
"Bolero", de Ravel, aconteceu um fato inusitado: acabou a 
luz completamente, e nós ficamos em absoluta escuridão. 
Entretanto, a orquestra continuou tocando e executou o 
''Bolero'' até o final, quando voltou a luz, para alegria do 
maestro e dos músicos. 

Isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados. não acontece em 
qualquer lugar do mundo, não. Muitos falam da excelência 
dos músicos alemães, americanos e ingleses, mas eu duvido 
que uma orquestra filarmônica ou sinfônica da Alemanha 
pudesse enfrentar um imprevisto como o que aconteceu na 
noite de ontem. com a arte e com o sentido de improvisação 
que os nossos mus1cos conseguiram. 
Portanto, fica aqui o nosso aplauso ao maestro da Orquestra 

Sinfônica da Policia Militar, bem como a todos os músicos . 
Na oportunidade, gostaríamos de fazer um apelo não só ao 
comando da Polícia Militar, mas a todo o Governo Estadual e, 
especialmente, a estatais como a TELEMIG, a CEMIG, o Banco 
do Brasil e o BEMGE, que poderiam e deveriam prestigiar os 
nossos artistas. É um absurdo o que está acontecendo com as 
nossas orquestras: músicos, principalmente de cordas, como é 
o caso dos violinistas, que demoram dez ou 12 anos para se 
formarem e depois são obrigados a tocar no Espírito Santo, 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Há pouco tempo, tivemos um concerto no Palácio das Artes e 
precisamos solicitar a vinda da orquestra sinfônica do 
Município de São José do Rio Preto. São Paulo, para 
acompanhar o pianista Antônio Guedes Barbosa. Por quê? 
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O que aconteceu ontem no Plenário desta Casa demonstra que 
o mUsico m1neiro é competente e tem tudo para ser um grande 
mus1co. Temos tudo para ter uma das melhores orquestras do 
Brasil, talvez da América Latina e, no entanto, graças ao 
abandono do poder público. nossos músicos estão emigrando 
para outras cidades, para Estados como Paraná, Ceará, 
Paraíba, Goiás, Espírito Santo. A Orquestra Sinfônica de 
Vitória oferece melhores condições de trabalho do que a 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Evidentemente, não 
culpamos o nosso amigo Bartolomeu, Diretor do Palácio das 
Artes, mas é uma falta de sensibilidade do Sr. Governador do 
Estado, Hélio Garcia. 
Precisamos lembrar a época de Juscelino Kubitschek, quando 

o Palácio da Liberdade era freqüentemente palco de grandes 
acontecimentos artísticos. Grandes artistas como Nélson 
Freire e Maria Lúcia Godoy tiveram o apoio irrestrito de 
Juscelino Kubitschek. Infelizmente, os governantes que têm 
passado pelo Palácio da Liberdade têm demonstrado uma falta 
de sensibilidade absoluta para com os músicos de Minas 
Gerais, e o resultado está aí: estamos perdendo nossos ta-
lentos. Em termos de voz, temos os melhores cantores, os 
melhores tenores, que estão na Europa, na Alemanha. Há 
quanto tempo não vemos um grande espetáculo, uma ópera. no 
Palácio das Artes. no Francisco Nunes ou até no Instituto de 
Educação? 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é o lamentável 
episódio da saída do nosso companheiro de partido Jamil 
Haddad do Ministério da Saúde. Lamentamos, não porque tenha 
abandonado o Governo Itamar, e sim porque Jamil Haddad 
estava desenvolvendo um trabalho seriissimo à frente daquele 
Ministério, enfrentando grandes problemas da indústria 
farmacêutica, da direção dos hospitais. 

Ontem, chegou-se a uma situação insustentável. Como o 
Partido Socialista Brasileiro poderia votar a favor de uma 
medida provisória do Governo Itamar Franco que reduz a 
correção do salário em face da inflação? Todos sabem o 
índice da inflação: 30%. Todos sabem qual é a cobrança de 
juros dos Bancos em qualquer empréstimo: de 47% a 50%. 
Então. as lucros dos Bancos são de 15% a 20% acima da 
inflação. 
Não poderia o salário do trabalhador ser corrigido 10% 

abaixo da inflação. Foi uma medida coerente, apesar de todo 
o esforço do nosso querido Líder, Miguel Arraes, pela 
Bancada Federal do PSB. mas chegou-se a uma situação 
insustentável. Praticamente, o Ministro Jamil Haddad fo1 
obrigado a sair do Governo. É lamentável, porque o setor da 
saúde, certamente, vai sofrer um grande retrocesso com a 
saída da equipe que estava à frente do Ministério . 

O terceiro assunto é um breve comentário sobre uma 
audiência que tive, ontem, com o Prefeito Patrus Ananias . 
Conversamos sobre filosofia e, inclusive. dei-lhe um livro 
que deveria ser lido por todos nós: "Mini ma Moral is", de 
Theodor Adorno, o qual faz reflexões sobre a vida 
danificada. 

~L-------------------------------------------------------------__J 
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O livro foi escrito na década de 40, publicado pela 
primeira vez em 1951, na Alemanha, mas, infelizmente, só 
agora foi traduzido. No final do ano passado foi publicado 
pela primeira vez no Brasil. É interessantíssimo e deveria 
ser lido por todos porque, apesar de ter sido escrito na 
década de 50. é de extrema atualidade. 

Conversei com Patrus sobre o problema da Avenida Antônio 
Carlos. Faço um apelo aos Deputados desta Casa para que 
aprofundemos aqui o debate sobre a questão da Avenida 
Antônio Carlos. Existe uma polêmica que tem de ser levada ao 
público. Um dos lugares ideais para debatermos é esta Casa. 
Por isso. na semana passada, apresentei um requerimento, 
aprovado por este Plenário, solicitando uma reunião conjunta 
das Comissões de Assuntos Municipais, de Meio Ambiente e de 
Administração PUblica. para discutirmos essa questão. 

Não existe nenhum preconceito a respeito da questão, mas 
precisamos esclarecer qual é a solução parà a Avenida 
AntOnio Carlos. Será a duplicação, simplesmente? Será a 
construção de um elevado, já conhecido como minhocão? Ou, 
talvez, alguma trincheira. alguma duplicação em alguma área 
e algum elevado em outra? Isso precisa ser discutido com 
clareza, mas, infelizmente, a informação que temos é que o 
Sr. Secretário de Obras, Dario Rutier, ainda não agendou sua 
vinda a esta Casa. 

Portanto, fica aqui o nosso apelo ao Líder do Governo, 
Deputado Romeu Queiroz, ao Presidente desta Casa. ao Líder 
do Bloco de Reconstrução não sei das quantas. Deputado 
Agostinho Patrus. que dizem que é democrático e que, às 
vezes, pensa que democracia é o massacre da minoria pela 
maioria, e nós nunca chegamos a um acordo sobre isso. Mas 
solicitaria a eles que sensibilizassem o Sr. Secretário de 
Obras para que venha a esta Casa. Vamos discutir e sanar as 
dUvidas, porque não pode existir dúvida. Será que existe 
algum outro interesse por trás da solução que foi 
apresentada? Isso precisa ficar claro. Por parte da 
Prefeitura. o Prefeito Patrus Ananias disse que não existe 
nenhuma posição préconcebida. A Frente BH Popular e o 
Prefeito Patrus Ananias estão abertos para discutir a 
solução e, principalmente, estudar se os recursos poderiam 
ser centralizados em uma única obra. 

Essa não é a única obra necessária, porque sabemos que o 
transito de Belo Horizonte é absolutamente desorganizado. 
Não temos um fluxo predominantemente norte-sul. Nosso fluxo 
é plural: temos bairros operários residenciais, favelas . 
etc., em todas as regiões da cidade . 

Precisamos, pois. discutir esse assunto com clareza e 
profundidade. Mais uma vez, fica aqui o nosso apelo ao Sr. 
Secretário Dario Rutíer para que compareça a esta Casa para 
discutirmos o assunto com transparência. 

O Deputado 
gostaria de 

420ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 

Deputado João Batista 
João Batista -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pegar uma carona na fala do ilustre Deputado 

~~--------------------------------------------------------------" 
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Raul Messias, que se mostra preocupado com as obras da 
Avenida Antônio Carlos. Acred1to que a grande preocupação da 
administração do PT é a de que o Governador venha a se 
transformar no verdadeiro Prefeito de Belo Horizonte. O 
Prefeito Patrus Ananias, até hoje, não disse a que veio. 
Então, obviamente. fica a idéia de o PT estar preocupado 
quanto ao fato de o Governador realizar ou não as obras da 
Avenida Antônio Carlos. Com relação às trincheiras e aos 
elevados. já que o Deputado propõe um debate amplo, poderiam 
conversar com o Prefeito Patrus Ananias e dizer-lhe: 
"Enquanto o Governador faz uma coisa. o senhor faz outra". 
Quanto a ser prioridade ou não, logicamente quem decide 

sobre isso são as equipes técnicas do Governador do Estado e 
do Prefeito Municipal. O grande problema do Prefeito é que 
ele sempre está muito preocupado com a democracia e com as 
assembléias. _Demora-se tanto a discutir nas assembléias que, 
quando elas terminam e tomam-se as decisões, os mandatos já 
acabaram. 

A população precisa saber que o grande medo do PT é o de 
que o Governador Hélio Garcia seja mais Prefeito de Belo 
Horizonte do que o verdadeiro Prefeito tem sido. No entanto, 
se o Prefeito Patrus Ananias fizer um ótimo Governo. também 
o Governador Hélio Garcia fará a sua parte, e nós teremos 
uma cidade bem administrada. Fico feliz quando citam o Rio 
de Janeiro como modelo. Trata-se da marca do nosso partido, 
o PDT. É uma demonstração de que é possível governar 
vislumbrando diferentes posições de progresso para a cidade 
maravilhosa. 
Sr. Presidente. gostaria também de elucidar algumas 

questões que foram citadas pela Deputada Maria Elvira, 
quando disse que o Governador Leonel Brizola, de público, 
pediu desculpas à Sra. Camata, por tê-la chamado de vaca. 
Inclusive, discordei desse termo, pois, além de ela não ser 
uma vaca, ela é muito simpática e possuidora de uma beleza 
plástica incontestável. Mas. o outro lado da moeda precisa 
também ser conhecido. Por que o Govenador Brizola, em um 
momento de equivoco e de exagero, chamou a ilustre Deputada 
de vaca? Ocorre que, um dia após a chacina da Candelária, 
a Deputada tentou atribuir ao Governador Leonel Brizola a 
responsabilidade por aquele brutal assassinato. Respeito 
muito a posição da Deputada Maria Elvira, que tem em Minas, 
no País e em todo o mundo valorizado a mulher. Realmente, a 
mulher é a coisa mais bonita que Deus colocou no mundo, mas 
não podemos deixar de reconhecer que a Deputada Camata foi 
irresponsável, quando quis transferir para o Governador 
Leonel Brizola a culpa pela tragédia da Candelária. Se assim 
fosse. teríamos que atribuir ao Governador Hélio Garcia a 
responsabilidade pelos atos praticados por maus policiais da 
Policia Militar que, muitas vezes. estão envolvidos em 
roubos de carros, assassinatos e em tráfico de drogas . 
Portanto. ilustre Deputada Maria Elvira, o que não aceitamos 
é que a Deputada Camata atribua ao Governador Leonel Brizola 
a responsabilidade daquele hediondo crime. Isso é 
inadmissível e desumano. Também não podemos aceitar a 
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violência que a Rede Globo comete contra o Governador do Rio 
de Janeiro, Leonel Brizola. A Rede Globo chegou ao ponto de 
usar a Neuzinha Brizola, filha do Governador, como 
instrumento criminoso para tentar destituir e desestabilizar 
o Governador do Rio de Janeiro. Graças a Deus, o Governador 
tem uma personalidade forte e tem conseguido sobreviver a 
essa campanha difamatória da Rede Globo contra o Governo do 
POT, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. 

420ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 

Deputado AntOnio Fuzatto 
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente. Sras. e Srs. 

Deputados, pessoal das galerias. ouvi atentamente a primeira 
parte da sessão e as questões aqui levantadas pela Deputada 
Maria Elvira e pelo Deputado João Batista, falando sobre o 
PT. Agora, todos os dias, alguém vem à tribuna falar sobre 
campanha presidencial, sobre o Lula, e quero dizer que 
achava que o Deputado João Batista havia melhorado. Mas é um 
engano. Não melhorou nada: continua o mesmo, ou melhor, 
piorou. Antes, ele falava o que pensava, agora, ele fica 
diariamente aguardando, junto ao Presidente. Deputado José 
Ferraz. o término da fala de algum Deputado do PT - hoje fol 
o Deputado Raul Messias, do PSB, que falou sobre a questão 
do Patrus - para rebater tudo o que se falou, mas de acordo 
com aquilo que o Deputado José Ferraz coloca na cabeça dele. 
Então, é mais um "pau mandado", que fica falando o tempo 
todo. Não melhorou coisa nenhuma, continua um "miquinho 
amestrado". 

Vou ler um texto que saiu na revista "Veja", na semana 
passada. Durante o primeiro semestre e no início do segundo. 
tenho ouvido os Deputados falarem sobre a filha do Lula. O 
Wilson Pires falou. o Ermano Batista também. e a Maria 
Elvira, hoje, se referiu à questão do Lula na Andrade 
Gutierrez. Eu queria, então, ler o texto para esclarecer a 
questão para a população deste Pais e, principalmente, para 
os Deputados, de modo especial, para o Deputado Wilson 
Pires. (- Lê,) 

"*O troféu de guerra só quer paz 
Com seus muitos dramas, Lurian Lula da Silva faz o possível 

para ter uma vida comum 
Marcos Emílio Gomes 
O troféu da guerra suja de Fernando Col lar na campanha 

presidencial de 1989 tem 1,56 metro de altura, pesa 56 
quilos e já completou 19 anos de idade. o troféu reapareceu 
agora no jogo de lama da sucessão de Itamar Franco, por obra 
e arte de Miguel Colassuonno, digníssimo oficial da tropa de 
choque malufista. O troféu é Lurian, a filha de Luis Inácio 
Lula da Silva, uma adolescente paulista de pele rosada, 
cabelos castanhos e compridos, pouco aplicada nos estudos e 
recém-integrada ao mercado de trabalho do ABC paulista. Ela 
ganha salário mínimo (cerca de 5.500 cruzeiros reais) para 
trabalhar oito horas por dia fazendo digitação e serviço de 
banco num escritório de engenharia. Quando contava 15 anos, 
sua mãe, a enfermeira Mirian Cordeiro, recebeu um cachê do 

~~--------------------------------------------------------------J 
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plantel collorido para dar um depoimento no horário 
eleitoral. acusando Lula de tê-la pressionado a abortar o 
bebê que depois seria Lurian. Desde então, Mirian Cordeiro 
parou de trabalhar, e até hoje mora num flat pago por 
asseclas do bando da Dinda. No mês passado. Lurian voltou à 
tona quando Miguel Colassuono pagou para publicar um anúncio 
em jornais dizendo que a estada da filha de Lula em Paris 
fora custeada por uma grande empreite; r a. "Não sei por que 
não me deixam em paz", diz Lurian. "Cumpro minhas obrigações 
e não tenho culpa de ser filha de quem sou." 

Mesmo com tantos dramas, Lurian faz o possível para ter uma 
vida comum. O prédio em que vive hà dezessete anos. numa das 
ruas mais movimentadas de São Bernardo do Campo, é de classe 
média baixa. Erguido sobre uma loja de móveis. sem garagem 
nem porteiro, o edifício não tem campainha. Só entra quem 
tem a chave e só é atendido à porta que dá para a calçada 
quem combinou antes a visita. No caso de Lurian, isso só é 
possível quando se conhece um número de telefone de 
circulação restrita, trocado. há duas semanas. por excesso 
de trotes. Essas poucas precauções têm um lado 
compreensível. Lurian conta que nunca sabe o que esperar 
diante de novos interlocutores. Uns fazem festa, e então ela 
se mostra tímida. Outros lamentam a sua sorte, e a deixam 
constrangida. Há eleitores de Fernando Collor que a 
responsabilizam pelo impeachment, e Lurian não entende a 
razão. Já houve até uma mulher que a culpou pela derrota do 
pai. e ela entendeu menos ainda. 

Lurian raras vezes é reconhecida nas ruas. Vai a pé para o 
trabalho, a 600 metros do apartamento onde mora com a avó. 
Beatriz, de 87 anos. e o tio G11berto Cordeiro. um solteirão 
de 51. Trabalhando desde março passado, todo final de mês 
Lurian entrega o ordenado para a avó, assim como os dois 
salários minimos que Lula lhe dá de mesada desde que 
completou 13 anos. À noite. ela pega o trólebus para ir ao 
Colégio Singular, na cidade vizinha de Santo André. Na 
última quarta-feira, nenhum dos cinqüenta passageiros 
dedicou atenção especial à menina baixinha que gosta de 
viajar bem perto da porta de saída. A escola é particular, 
mas gratuita para Lurian. Cortesia que inclui todo o 
material de estudo e é estend1da aos filhos de Lula com sua 
mulher, Marisa, pelo dono do colégio, o professor Paolo 
Gambogi. 

Na esco 1 a, Lu r i an tem amizades intensas, namorados 
passageiros e pouco entusiasmo pelos estudos. "A gente vai 
ter de estudar muito neste segundo semestre para passar de 
ano", vaticina uma amiga, Alessandra Perdigão. de 16 anos. 
Lurian tirou zero em Matemática no primeiro bimestre e, 
mesmo com a recuperação nas férias, corre o risco de ser 
reprovada. Seu boletim escolar nunca foi uma beleza, tanto 
que já tomou bomba na sa série. No final do 1Q grau. então 
numa escola pública, foi reprovada de novo, às vésperas da 
formatura. Em protesto, apareceu de preto no baile dos 
formandos. Depois, provou numa delegacia de ensino que fora 
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re_provada devido à perseguição de uma professora e conseguiu 
o diploma. 

Na segunda-feira passada, Lurian terminou um namoro de dois 
meses com um colega de classe, um ano mais novo que ela. 
"Eles ainda se gostam", revela uma amiga. "Mas a Lurian quer 
uma grande prova de amor, como um helicóptero deSpejando 
flores sobre ela no meio da rua." Enquanto o ex-namorado não 
providencia a tal prova, ela já estica o olho para um 
cabeludo que sempre vê a caminho do trabalho. Lula conheceu 
o namorado anterior da filha, um nissei também um ano mais 
novo. "Esperava um namorado mais velho", reclamou Lula 
depois. em tom de brincadeira. Lurian gosta das coisas à 
moda antiga. "Nada de namoros ousados". decreta. "Ainda não 
encontrei meu pr i nc i pe encantado. " Querendo ser 
independente, Lurian conversou com o pai sobre a hipótese de 
sair da casa da avó, já que encontrou duas amigas para 
dividir um apartamento- "com sacada" - por 2.500 cruzeiros 
reais de aluguel. 

Há dois anos, Lurian ficou amiga de Marília Andrade. uma 
das herdeiras da empreiteira Andrade Gutierrez e, também, 
militante petista de longa data. Fazia pouco tempo que, em 
circunstâncias trágicas, Marília havia perdido sua filha 
Helena, de 20 anos, fato que, conforme se comenta nos 
círculos petistas, explicaria o apego dela por Lurian. No 
ano passado, Marília Andrade deu um presente a Lurian, com o 
conhecimento de sua mãe, Mirian, mas sem avisar Lula: Pagou-
lhe uma cirurgia plástica de 1.500 dólares, para reduzir o 
tamanho dos seios. Em breve, Lurian deve submeter-se a uma 
nova operação para eliminar cicatrizes. O preço dessa 
segunda cirurgia estava incluído no contrato da primeira. 
"Sinto-me menos gorda do que antes e já não tenho dores na 
coluna", festeja a garota, que não elucubra teorias a 
respeito de sua amizade com a milionária petista. 

Quando póde iniciar uma temporada acadêmica em Paris, 
Marília convidou Lurian para ir junto. A filha de Lula 
aceitou e, em agosto passado, embarcou para Paris num vóo 
via Flórida. Além da hospedagem de graça em seu apartamento 
parisiense, Marília Andrade pagou parte de sua passagem de 
ida. Lula, Frei Betto e outros amigos fizeram uma vaquinha 
para Lurian poder se virar em Paris. Nas contas dela, suas 
despesas pessoais não chegaram a 4.000 dólares durante os 
seis meses que ficou na França. "Meu pai me deu dinheiro e 
trabalhei como baby sitter". diz. Da vida na França, Lurian 
trouxe 1 embranças de shows de rock, uma traumática 
experiência com escargots, saudade das tortas de framboesa, 
um francês razoável e um pequeno currículo culinário. "Fiz a 
melhor macarronada da cidade, gaba-se. Lurian não se deu bem 
em outras atividades. Abandonou o curso gratuito no Liceu 
Moliére porque não conseguia ficar amiga de colegas 
francesas. "Achavam que por ser filha de político eu tinha 
de ser rica ou comunista", recorda a moça. Em fevereiro . 
contra a vontade do pai, Lurian voltou para São Bernardo. 
"Eu preferia que ela tivesse ficado mais em Paris para 
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aproveitar uma oportunidade que pouca gente tem", diz Lula. 
"Mas ela não me ouviu." 

Em outras ocasiões, Lurian sempre se dobrou aos desejos do 
pai. Foi assim que resistiu à tentação de contar de quem era 
filha quando se encontrou pela primeira vez com o 
primogênito de Lula e Marisa, Fábio, que desconhecia sua 
existência. Ela tinha 14 anos e estava na casa do seu tio 
Genival, irmão de Lula. Fábio, então com 13 anos. entrou 
para uma visita. Várias pessoas chegaram a propor um enigma 
ao garoto, perguntando se ele não reconhecia os traços da 
menina, semelhantes aos seus. ''Eu queria explodir", recorda 
Lurian. "Mas não falei nada." A garota também queria 
explodir quando via Lula falando da família na televisão. 
"Ele só falava dos filhos meninos", lembra Lurian. "Aquilo 
doía." Um dia, ela recebeu um telefonema dos irmãos. Lula 
resolvera contar-lhes que ela existia. Lurian convidou-os 
para sua festa de 15 anos. Lula manteve o segredo por medo 
de criar atrito com a mulher, Marisa. Havia, e ainda hâ, 
curtos-circuitos domésticos quando se trata de juntar os 
nomes Lurian, Mirian e Marisa. 
Quando Lula se casou com Marisa, Lurian já tinha nascido. 

Foi visitada pelo pai nos primeiros meses de vida, mas só o 
conheceu de fato aos 4 anos, levada ao sindicato pela avó e 
por uma tia. Sua memória da cena registra que ela achou Lula 
"um pouco diferente" do que via na televisão e nas revistas. 
Era difícil imaginar que Lurian pudesse ter um problema 
ainda maior até que sua mãe decidiu acusar Lula na TV de 
ter-se oferecido para pagar-lhe um aborto. "Minha mãe 
errou'', é seu único comentário sobre o caso. Para a própria 
mãe de Mirian, a fllha fez mais do que errar. "Ela nunca 
tinha falado nada de aborto antes daquele dia, e eu confio 
mais em Lula do que em Mirian", afirma dona Beatriz. ''Minha 
filha mentiu". Como fez com a mulher e os outros filhos, 
Lula também deu seu nome político à filha. Desde 1992 ela se 
chama Lurian Cordeiro Lula da Silva. Como seus irmãos, é 
petista de base, da corrente lulista. E, como eles, quer ser 
deixada em paz." 

(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
420i REUNIÃO OROINÁRIA 

Discurso Proferido em 19/8/93 pelo 
Deputado Wilson Pires 

O Deputado Wilson Pires -Eu gostaria de dizer que v. Exa. 
deveria ler o nosso regulamento, porque, quando um 
parlamentar solicita de outro um aparte, ele não lhe está 
faltando com o respeito. Talvez V. Exa. não tenha 
conhecimento de como se procede no Plenário . 

V. Exa. afirmou que. no período em que estou aqui na 
Assembléia, eu defendi o Collor. Eu não defendi o cidadão 
Collor, mas o seu projeto político. que já está deixando 
saudades. Com relação ao envolvimento dele na corrupção e no 
"esquema PC", nós não temos nada com isso, porque 35 milhões 
de brasileiros foram enganados. Ao final da eleição, 
sobraram os piores candidatos: Lula e Collor. Vendo-se 
obrigado a escolher entre esses dois. o povo teve que optar 
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por Collor. O Lula é um indivíduo que precisa, 
primeiramente, fazer o supletivo ou ressuscitar o MOBRAL, 
para. então: poder exercer o cargo de Presidente do nosso 
Pais. Ele e uma pessoa que se aproxima das multidões para 
tirar proveito delas. 

Nós não temos nada com a filha do Lula. com as suas 
amizades ou com os helicópteros que jogam flores para elã. 
Acho até que esse helicóptero é igual àquele jatinho no qual 
o Lula anda para cima e para baixo, e se diz um indivíduo 
pobre. Lula também tem o seu PC. O empresar1o António 
Ermírio de Moraes falou na televisão: "Digam ao Lula que 
se aquiete, porque ele também entrou no tutu". Isso tem que 
ficar esclarecido. 

É evidente que esse candidato Lula, além de ter uma 
paternidade clandestina, não assumiu sua paternidade no 
sentido de criar seus filhos. Ele, então, não pode governar 
um pais como o nosso, que precisa de muita seriedade. Muito 
obrigado . 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA 4Z3ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM ZS DE AGOSTO DE 1993 

Presidência do Deputado José Militão. Amilcar Padovani 
e Antônio Júlio 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Proposi-
ções: Projetos de Lei nQs 1.605 e 1.606/93- Requerimentos 
do nQ 4.652 ao 4.660/93 - Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Educação e dos Deputados Elmiro Nascimento, 
Elisa Alves e Arnaldo Canarinho- Interrupção dos trabalhos 
ordinários prosseguimento dos trabalhos ordinários 
Oradores Inscritos: discursos dos Deputados Antônio Carlos 
Pereira, Antônio Pinheiro, Maria Olívia, Bené Guedes, João 
Batista e Gilmar Machado -Questões de ordem - 2i PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ê Fase: Questão de ordem Leitura de 
comunicações apresentadas - ReqUerimento: Requerimento nQ 
4.509/93; discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
Amilcar Padovani, José Bonifácio e Antônio Carlos Pereira; 
questão de ordem; discurso do Deputado Roberto Carvalho-
Questões de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Militão- Elmo Braz- Roberto Carvalho- Bené Guedes-

Sebastião Helvécio Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro 
Leão- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio 
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio Pinheiro- Arnaldo 
Canarinho- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Cóssimo 
Freitas- Dílzon Melo- Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa 
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho- Geraldo da 
Costa Pereira -Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João 
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Marcos Helênio -
Maria Elvira -Maria José Haueisen- Maria Olívia- Miguel 
Barbosa Milton Salles Paulo Pettersen Péricles 
Ferre1ra - Raul Messias - Roberto Luiz Soares Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa Simão Pedro Toledo 
Tarcisio Henriques- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado AntOnio Júlio) -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 . 

1ê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

~L--------------------------------------------------------" 



. 
u 

e o 
~ 
• . ; 
~ 
;;; 
• ~ . • .;; . • ~ 
~ e 
~ 

499 

-A Deputada Marta Olivia, 2Q-Secretárlo "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções 

de lQ-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Hendricus C. M. Looman, Cónsul do Reino dos Pafses 
Baixos, agradecendo, em nome do Cônsul-Geral em São Paulo, a 
acolhida recebida por este, quando em visita a esta Capital, 
no dia 5 do mês corrente. 

Do Sr. Domingos Lanna. Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas, informando, acerca de requerimento do 
Deputado Wanderley Ávila (melhoramentos no trecho Granja 
Primavera - ponte sobre o rio Pardo, em São Francisco), que 
não é possível, no momento, o atendimento do pleito. 

Do Sr. Paulo Mendes Moreira, Procurador de 
aposentado, encaminhando cópias de expedientes em 
planejamento familiar para a população pobre e 
privatização dos CEASAS e solicitando, quanto aos 
apoio deste Legislativo. (-À Comissão de Saúde 
Social.) 

Justiça 
favor do 
da não-
temas, o 

e Ação 

Do Sr. Josué Neves, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca 
de Campo Belo. solicitando a aprovação de emenda ao Projeto 
de Lei Complementar nQ 22/92, pela qual aquela comarca será 
elevada na c 1 ass i f; cação 1 ega 1 . (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei Complementar nQ 22/92.) 

Do Sr. Sebastião Pinheiro Chagas, Diretor-Presidente da 
HIDROMINAS, prestando informações. a propósito de 
requerimento da Deputada Elisa Alves, acerca das atividades 
do Grande Hotel de Araxá. 

Da Sra. Fátima M. C. Araújo, da VEMAPE - Veículos Máquinas 
e Peças Ltda., de Montes Claros, solicitando desta Casa 
providências em favor da concessão, pelo CONFAZ, de isenção 
do ICMS na correção monetária incorporada ao valor da 
operação de venda a prazo. (-À Comissão de Fiscalização 
F i nance i r a. ) 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente . 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 1.605/93 

Dá nova redação ao art. 11 da Lei nQ 977, de 17 de setembro 
de 1927, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O art. 11 da Lei no 977. de 17 de setembro de 

1927, passa a vigorar com a seguinte redação: 
''Art. 11 -A diretoria da Caixa Beneficente da Guarda Civil 

e da Inspetoria de Veículos de Belo Horizonte, com mandato 
de 3 (três) anos. será composta dos seguintes membros, 
eleitos dentre os contribuintes de que trata o art. 13 do 
Decreto nQ 7.833, de 21 de agosto de 1964: 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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Art. 2Q- Os ocupantes dos cargos da diretoria de que trata 
o art. 11 da Lei nQ 977, de 17 de setembro de 1927, com a 
redação dada por esta lei, serão eleitos em assembléia 
geral, especialmente convocada para esse fim pelo Secretário 
de Estado da Segurança Pública, no prazo máximo de 15 
(quinze) dtas contados da data da publicação desta lei. 

p 1Q -O não-atendimento ao disposto no "caput" deste 
artigo no prazo estipulado importará nova convocação 
formalizada, que conterá a assinatura de, pelo menos, 1/30 
(um trinta avos) dos contribuintes obrigatórios. 
p 2Q - A diretoria eleita será empossada no prazo de 30 

(trinta) d1as contados da data da sua eleição e terá o prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de sua posse, para a 
elaboração dos novos estatutos. que passarão a reger a 
entidade. após aprovação em assembléia geral. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1993. 
Comissão de Defesa do Consumidor 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

Declara de 
Promoção ao 
Manhuaçu. 

PROJETO DE LEI NQ 1. 606/93 
utilidade pública a Ação 

Menor - AMPM com sede 
Manhuaçuense 

no Município 
de 
de 

A Assembléia Legislativa do 
Art. lQ -Fica declarada 

Manhuaçuense de Promoção ao 
Município de Manhuaçu. 

Estado de Minas Gerais 
de utilidade pública 

Menor - AMPM -. com 

decreta: 
a Ação 

sede no 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 25 de agosto de 1993. 
Jorge Hannas 
Justificação: A Ação Manhuaçuense de Promoção ao Menor é 

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 30/3/79, na 
cidade de Manhuaçu, e os membros de sua diretoria não 
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

A entidade tem como finalidades desenvolver a personalidade 
do menor e. respeitando sua tendência vocacional, enquadrá-
lo no seio familiar, social e religioso. por meio do preparo 
fisico e intelectual. 
-Publicado, vai o projeto âs Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
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NQ 4.652/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Polícia Federal de Juiz de Fora, na pessoa de seu Diretor, 
Delegado Benício Klein, pelo competente trabalho realizado 
na jurisdição daquele município. (-À Com1ssão de Defesa 
Social.) 

NQ 4.653/93. do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
criação, por intermédio da Loteria Mineira, de uma loteria 
escolar. do tipo raspadinha, com renda a ser destinada à 
área da educação. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 4.654/93, do Deputado Amilcar Padovani. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
instalação de dois postos de atendimento do DETRAN, no 
Barreiro e em Venda Nova. no Município de Belo Horizonte. (-
À Comissão de Administração PUblica.) 

NQ 4.655/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
instalem unidades de atendimento de urgência e emergência no 
Barreiro e em Venda Nova. no Município de Belo Horizonte, a 
fim de descentralizar os serviços prestados pelo Hospital 
João XX I I I. (- À Com1 ssão de Saúde e Ação Soe i a I. ) 

NQ 4.656/93, do Deputado João Batista, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
ora. Maria Nazareth Soares Fonseca, da UFMG, pela defesa da 
tese "Reinos Negros em Terras de Marav1lhas". (- Ã Comissão 
de Educação. ) · 

NQ 4.657/93, do Deputado João Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas a que seja o Corpo de Bombeiros do 
Município de Uberaba dotado de veículos e equipamentos 
i nd i spensáve i s ao desempenho de suas atividades. (- À 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 4.658/93, do Deputado Álvaro António, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do 
Planejamento com vistas à inclusão, no Programa SOMMA, dos 
municípios que enumera. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

NQ 4.659/93, do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
concessão do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas 
Gerais ao Dr. Édson Antônio Velano. (- À Comissão de 
Educação. ) 

NQ 4.660/93, do Deputado Antônio Carlos 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do 
vistas à imediata demissão do Secretário da 
PUblica, Deputado José Resende. (- À Comissão 
Social.) 

COMUNICAÇÕES 

Pereira, 
Estado com 

Segurança 
de Defesa 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 
de Educação e dos Deputados Elmiro Nascimento. Elisa Alves e 
Arnaldo Canarinho . 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

É~------------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente (Deputado José Mtlttão) -Nos termos do 0 
1Q do art. 23 do Regimento Interno, esta Presidência 
interrompe, neste instante, os trabalhos ordinários. para 
receber, em Plenário, os Deputados à Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, Renan Kurtz, Presidente, 
Wilson Mânica. 2Q-Secretário, Júlio César Caspani, 
Presidente da Comissão de Finanças e Planejamento. e Hélio 
Musskopf, Vice-Presidente da Comissão de Serviço Público. 
-A ata da parte da 423a Reunião Ordinária destinada a 

receber os Deputados à Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul será publicada em outra edição. 

Prosseguimento dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência dá prosseguimento aos 

trabalhos ordinários. 
Oradores Inscritos 

- Os Deputados AntOnto Carlos Peretra, AntOnto Pinheiro, 
Marta Olivta, Bené Guedes, João Battsta e Gtlmar Machado 
proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não vou, neste momento, 

polemizar com o Deputado João Batista, mas quero esclarecer 
algumas alegações que o eminente Deputado fez da tribuna. 
Ele disse que eu teria dito que, no prox1mo mês, a 
Prefeitura concederia um aumento de 110% do ICV do DIEESE. 
Não fiz essa afirmação. Eu disse que a política salarial 
estabelecida pela Prefeitura de Belo Horizonte garante, em 
função da variação da receita, que o reajuste pode chegar 
até a 110% do ICV do DIEESE. Para que não pairem dúvidas. 
vou explicar ao Deputado João Batista as faixas em que 
incidem os aumentos: 1 -Se a participação dos gastos com 
pessoal for inferior a 50% das receitas correntes, o 
reajuste poderá ser de 110% do ICV do D!EESE do mês 
anterior; 2 - se a participação dos gastos com pessoal for 
superior a 50% e inferior a 55% das receitas correntes, o 
reajuste será de 100% do ICV do DIEESE do mês anterior; 3 -
se a participação dos gastos com pessoal ficar entre 60% e 
65% das receitas correntes, o reajuste será de 60% do ICV do 
DIEESE do mês anterior; 4- se a participação dos gastos com 
pessoal for superior a 65% - o que a Constituição proíbe -, 
o reajuste será de 50% do ICV do DIEESE do mês anterior; s-
se a participação dos gastos com pessoal ficar entre 55% e 
60% das receitas correntes, o reajuste será, de acordo com 
as balizas anteriores, definido com base nas tendências da 
receita. 
Finalmente, quero afirmar que, neste processo, os 

servidores, por meio de sua organização sindical, acompanham 
permanentemente as contas da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte para, juntamente com o Poder Executivo, monitorar 
esses resultados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Antônio Carlos Pereira . 

O Deputado Ivo José -Sr. 
reunião ordinária de ontem, 
apresentaram questionamentos 

Presidente, Srs. Deputados. na 
dois companheiros Deputados 

a respeito da empresa Minas 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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Gerais Administração e Serviços S.A. O Presidente. que 
estava coordenando os trabalhos, informou que nao havia 
nenhum requerimento tramitando na Casa solicitando 
informações à MGS. Nesta oportunidade. quero resgatar um 
requerimento de minha autoria, que solicita informações à 
MGS. Ainda não obtive resposta a esse meu requerimento, que 
foi aprovado pelos Deputados desta Casa. Inclusive, vou lê-
lo e, posteriormente, poderemos solicitar urgência para 
apreciação das respostas a ele. (- Lê requerimento em que 
solicita seja encaminhado à diretoria da Minas Gerais 
Administração e Serviços S.A. - MGS - pedido de informações 
sobre a situação da empresa no que se refere à área traba-
lhista. A justificação do requerimento é a que se segue.) 
~A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -, ao 

suceder a Credireal Serviços Gerais e Construções S.A., por 
intermédio da mudança da razão social desta última, passou a 
responder pelo seu passivo trabalhista acumulado. 

É de conhecimento público que tal passivo é enorme, o que 
poderá em curto ou médio prazo sobrecarregar o Tesouro do 
Estado de Minas Gerais, no momento de saldar tal dívida. 

Apesar disso continua a MGS assumindo novos contratos, o 
que é preocupante, tendo em vista que isso significará o 
acúmulo de novas dividas. 

Por outro lado, é necessário que esta Casa esteja informada 
sobre o tipo de serviços que os empregados envolvidos 
executam, já que temos informações de que tais serviços são 
de caráter permanente. Isso só poderá ser confirmado por 
meio das informações que o requerente ora solicita. 
Estaria, assim, sendo burlada a legislação vigente, que só 

permite a contratação de serviços de terceiros para funções 
de caráter temporário e determina que para as funções 
permanentes o Estado deverá realizar concursos públicos. 
Sala das Reuniões. 17 de março de 1993." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a justificativa deste 

requerimento está em que a MGS, ao suceder a Credireal 
Serviços Gerais Construções S.A., por meio da mudança da 
razão social desta última, passou a responder pelo seu 
passivo trabalhista acumulado. É de conhecimento público que 
esse passivo é enorme, o que poderá, em curto ou médio 
prazo, sobrecarregar o Tesouro do Estado de Minas Gerais, no 
momento de saldar tal dívida. Apesar disso, a MGS continua a 
assumir novos contratos. 

Esse requerimento foi apresentado no dia 17 de março deste 
ano e foi aprovado pelo Plenário. Estamos cobrando as 
providências que já deveriam ter sido tomadas. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Ivo 
José. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente- Esgotado o prazo destinado à 1ª parte, a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1a 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 . 

'~------------------------------------------------------------~ 
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Questão de Ordem 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, eu 

questão. e a resposta não veio. Gostaria de 
significa "registrem-se as palavras", 
questionamento foi feito. 

formulei 
entender o 
Já que 

O Sr. Presidente Esta Presidência 
assessoria que providenciasse a busca do 
Deputado Ivo José. 

jâ determinou 
requerimento 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
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do 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação- aprovação dos Projetos de Lei nQs 284/91. do 
Deputado Hely Tarquínio; 1.081/92, do Deputado José Maria 
Pinto; 1.227/93. do Deputado Reinaldo Lima; 1.257/93, do 
Deputado Bené Guedes; 1.375/93, do Deputado Roberto Amaral, 
e 1.380/93, da Deputada. Maria José Haueisen; e do 
Requerimento nQ 4.582/93. do Deputado Ibrahim Jacob (Ciente. 
Publique-se.); pelos Deputados Elisa Alves- falecimento do 
Sr. Marx Newman. em 23/8/93, em Araxâ: Elmiro Nascimento -
falecimento da Sra. Olinda de Fátima da Rocha Vieira, em 
19/8/93, em Brasília; e Arnaldo Canarinho - falecimento do 
Sr. Sebastião o. Orumond, em 20/8/93, em Contagem. 

Requerimento 
O Sr. Presidente - Requerimento no 4.509/93. do Deputado 

Roberto Carvalho, em que pede sejam sol i citados 
esclarecimentos ã secretaria de Transportes e Obras Públ 1cas 
acerca das denúncias formuladas pelo Sr. Geraldo Eustáquio 
Bicalho, referentes à falta de fisca11zação, pelo DETRAN, 
dos ônibus controlados pelo Sindicato de Empresas de 
Transporte de Passageiros da Capital. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento, com a Emenda nQ 2, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. 
-Os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Am;lcar Padovant, José 

Bonifácio e AntOnio Carlos Pereira proferem discursos para 
encaminhar a votação, os quais serão publicados em outra 
edição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Padovani - O nobre Deputado Antônio 

Carlos Pereira, nosso amigo, é feliz por ser muito 
inteligente. Quando defende seu ponto de vista, nós o 
aplaudimos. Mas S. Exa. finalizou dizendo que, acima de 
tudo, temos que respeitar a vida humana. Vida humana que 
esses bandidos, esses bichos não respeitam. Então, 
evidentemente. o nobre Deputado Antônio Carlos Pereira não 
está com toda a razão que apregoa. A vida humana está em 
primeiro lugar, e o respeito, ·acima de tudo. 

o Deputado Roberto Carvalho profere discurso para 
encaminhar a votação. o qual será publicado em outra edição . 

Questões de Ordem 
O Deputado Roberto Carvalho - Sou autor do requerimento e . 

como parece que há uma dúvida no relatório, gostaria de 
solicitar à Presidência que retirasse o requerimento, para 
ser votado posteriormente. em outra reunião. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Exa. 

O Deputado Roberto Carvalho- Solicito o adiamento para que 
~assa ser corrigido um erro no relatório. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao nobre Deputado 
que formalize o seu requerimento. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente. é 
falta de "quorum". Por esta razão, a reun1ao 
continuar. Requeiro, então, o seu encerramento. de 

ENCERRAMENTO 

patente a 
não pode 
plano. 

O Sr. Presidente - A Mesa verifica, de plano, que não há 
número regimental para a continuação dos trabalhos. motivo 
pelo qual encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, dia 
26, às 9h30min, nos termos dos editais de convocação; para a 
especial de amanhã, às 20h30min, com a presença do ex-
Governador Aureliano Chaves e do Gen. Antônio Carlos de 
Andrada Serpa, que discorrerão sobre a privatização da 
PETROBRÁS; e para a ordinária da mesma data, 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 329 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia onze de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria 
Olívia e João Marques. membros da comissão supracitada. 
Encontram-se presentes também os Deputados Gilmar Machado, 
Francisco Ramalho e Roberto Carvalho. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênío, 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 esclarece que a reunião se destina a apreciar o 
relatório das propostas recolhidas nas audiências públicas 
regionais e encaminhadas a esta comissão; e a realizar 
audiência pública com entidades da sociedade civil, com 
órgãos públicos municipais e estaduais, com o objetivo de se 
verificarem as irregularidades existentes no Conjunto 
Habitacional Cidade Nova, no Município de Itaúna. O 
Presidente faz a leitura das correspondências enviadas à 
comissão e determina à assessoria que tome as devidas 
providências. A Presidência convida para tomarem assento á 
mesa os Drs. Rubens Januário Poggiali de Souza, Chefe da 
Divisão de Programas Habitacionais, representante do Or. 
Haroldo Dias Lanza, Gerente de Habitação e Hipoteca da Caixa 
Econômica Federal; Celestino Villari. engenheiro, 
representante do Dr.Flávio Lúcio Moreira Viana. Diretor da 
Engenha Construções Ltda.; e Gisela Potério Santos, 
Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor-PROCON 
estadual. A Presidência registra a presença dos Srs. Dr. 
Haroldo Parma Machado, Jacqueline Marle Wanderley 
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Nascimento, Maria Nazaré Magalhães. João Batista Melo dos 
Santos e Ângela Greci Lopes, funcionários da Caixa EconOmica 
Federal; É leio Lúcio Garcias, Coordenador da Associação 
Comunitária Desportiva Bairro Cidade Nova, de Itaúna; Dr. 
ítalo Nolasco, Procurador da Prefeitura Municipal de Itaúna, 
e outros participantes. O Deputado Marcos Helênio tece 
considerações relativas ao objetivo da reunião e concede a 
palavra, inicialmente, ao Sr. Élcio Garcias, que apresenta 
denúncias sobre o superfaturamento das prestações, o uso de 
materiais em desacordo com os firmados em contrato e o 
elevado índice de inadimplência entre os mutuários dos 
conjuntos habitacionais espalhados por todo o Estado de 
Minas Gerais. Logo após. o Dr. Rubens Januário apresenta um 
histórico do Programa de Ação Imediata para Habitação 
Popular-PAI-, da CEF. A seguir, o Dr. Celestino dá 
explicações acerca da construção das casas, do custo. e do 
número de unidades habitacionais. O Dr. Ítalo Nolasco e a 
Ora. G1sela tecem considerações quanto à questão relativa a 
moradia. Após explanação dos convidados, o Presidente passa 
a palavra aos participantes para que estes façam suas 
indagações. Terminados os debates, a Presidência apresenta 
proposta de criação de uma comissão especial, formada por 
Deputados, para mediar os conflitos entre mutuários, a CEF e 
as construtoras responsáveis pelas obras. O Presidente 
informa que a intenção dessa comissão é forçar uma revisão 
de planilhas de custo das obras e tentar adequar as 
prestações à realidade sócio-econômica dos mutuários. Em 
seguida, o Deputado Márcio Miranda apresenta um requerimento 
em que solicita o envio das notas taquigráficas da presente 
reunião à Procuradoria-Geral da República e à Promotoria de 
Defesa do Consumidor. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. Nesta oportunidade. o Deputado Márcio Miranda 
procede à leitura do relatório referente às propostas 
recolhidas nas audiências públicas regionais, o qual é 
aprovado pela comissão. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece o comparecimento dos convidados, dos 
Deputados e das demais pessoas. convoca os membros desta 
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente- Maria Oliv1a- Alalmar Silva. 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAOROINARIA DA COMISSAO DE DEFESA 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no 
Plenarinho II os Deputados Cóssimo Freitas. Homero Duarte e 
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Agostinho 
Patrus. por indicação da Bancada do PFL). membros da 
comissão supracitada. Na ausência do Presidente, assume a 
Presidência dos trabalhos o Vice-Presidente, Deputado 
Cóssimo Freitas. que. havendo número regimental, declara 
aberta a reunião 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 
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informa que esta reunião tem a finalidade de apreciar o 
relatório do Deputado Homero Duarte sobre as propostas 
apresentadas nas audiências públicas regionais e en-
caminhadas a esta comissão. Com a palavra, o Relator. 
Deputado Homero Duarte, procede à leitura do relatório e 
conclui que todas as propostas apresentadas são pertinentes 
e devem ser encaminhadas à Secretaria do Planejamento para 
que possam ser incluídas no Orçamento do ano vindouro, o 
que, no seu entendimento, atenderia as reivindicações 
apresentadas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros 
da comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 25 de agosto de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira -

Jorge Hannas. 
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e três. comparecem no Plenarinho I 
os Deputados António Júlio, Geraldo Rezende, AntOnio 
Pinheiro, Maria José Haueisen, Sebastião Costa e Elisa 
Alves, membros da supracitada comissão. Encontram-se 
presentes. também, os Deputados Roberto Luiz Soares, José 
Bonifácio. Aílton Vilela e Sebastião Helvécio. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado AntOnio Júlio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado AntOnio 
Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado Geraldo 
Rezende que proceda à leitura das correspondências 
encaminhadas a esta comissão. Tendo sido a matéria 
distribuída anteriormente, passa-se à 2ª parte da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade. pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 1.303 
e 1.316/93. Postos em discussão e em votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados. Registra-se a presença 
do Deputado Célio de Oliveira. Quanto ao Projeto de Lei nQ 
1.249/93, o autor, Deputado Geraldo Rezende. solicita a sua 
retirada da pauta, o que é deferido pelo Presidente. Com a 
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer mediante 
o qual conclui pela inconstitucional idade dos Projetos de 
Lei nQs 1.300, 1.305 e 1.443/93. Submetidos a discussão e a 
votação, cada um por sua vez. são rejeitados os pareceres 
sobre os Projetos de Lei nQS 1.300 e 1.305/93, e é aprovado 
o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.443/93. Assim, o 
Presidente, de acordo com o art. 138, f 2Q, do Regimento 
Interno. designa o Deputado Geraldo Rezende como novo 
Relator dos projetos rejeitados. Quanto ao Projeto de Lei nQ 
1.496/93, o Deputado Célio de Oliveira solicita prazo 
regimental para emit-ir seu parecer. Na ausência do Deputado 
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Reinaldo Lima, o Presidente solicita ao Deputado Geraldo 
Rezende que faça a leitura do parecer sobre o Projeto de Lei 
nQ 1.327/93. Este parlamentar conclui pela 
inconstitucionalidade da proposição. Na fase de discussão, 
fazem uso da palavra os Deputados Sebastião Helvécio, 
Geraldo Rezende, Célio de Oliveira, Maria José Haueisen, 
Sebastião Costa, Antônio Pinheiro e José Bonifácio. Posto em 
votação. o parecer é rejeitado. O Presidente, de acordo com 
o art. 138, § 2Q, do Regimento Interno, des1gna o Deputado 
Geraldo Rezende como novo Relator da matéria. O Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, avoca para si a relataria do 
requerimento do Deputado José Bonifácio. Assim, conclui pelo 
deferimento do requerimento, datado de 7/7/93. apresentado 
pelo Deputado Roberto Luiz Soares à Presidência desta Casa. 
Para discuti-lo, fazem uso da palavra os Deputados José 
Bonifácio, Roberto Luiz Soares, Geraldo Rezende, Maria José 
Haueisen, Ailton Vilela, .Célio de Oliveira e Elisa Alves. 
Posto em votação. é o parecer aprovado. Passa-se à discussão 
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Relator, Deputado 
Reinaldo Lima, o Presidente solicita ao Deputado Célio de 
Oliveira que faça a leitura dos pareceres sobre os Projetos 
de Lei nos 1.422, 1.479 e 1.488/93. Este parlamentar conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.479, 1.488 e 
1.422/93, este com a Emenda nQ 1, do Relator. Colocados em 
discussão e em votação, cada um por sua vez. são os 
pareceres aprovados. Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen emite parecer pela constitucional idade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 
1.087/92 e 1.456/93, este com a Emenda nQ 1. Postos em 
discussão e em votação, cada um por sua vez. são os 
pareceres aprovados. Finalmente. com a palavra o Deputado 
Célio de Oliveira emite parecer pela constitucionalidade. 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.489/93, com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença de todos, 
convoca-os para a próxima reunião ordinária. a se realizar 
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1993. 
AntOnio Júlio, Pres1dente- Célio de Oliveira- Geraldo 

Rezende - Antônio Pinheiro. 
ATA DA 46i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e 
Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge 
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



. 
2 
-~ 

:< 
• . 
i1 • " ;;; 
• ~ . • ·• . 
8. 
~ • 
~ 

509 

seguir, a Presidência distribui a correspondência ao 
Deputado Jorge Eduardo. O Presidente solicita à assessoria 
que tome as devidas providências. Ato continuo. passa-se à 
2g parte da reunião, com à discussão e a votação de 
proposições da comissão. O Presidente apresenta requerimento 
em que solicita o comparecimento do Dr. Alysson Paulinelli, 
Secretârio de Agricultura, e dos Srs. Hélio Machado. 
Presidente do CEASA. e Sebastião Neves Rocha. Presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Minas Gerais FETAEMG -. com a finalidade de se discutir 
sobre a privatização do CEASA. Na fase de votação. o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, passa a Presidência ao 
Deputado Arnaldo Canarinho, em virtude de o requerimento ser 
de sua autoria. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Ajalm.ar Silva reassume a Presidência 
dos trabalhos e passa à discussão e à votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, a 
saber: com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge 
Eduardo, os Projetos de Lei nQs 1.342 e 1.357/93, no 2Q 
turno; 1.413, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, e 1.355/93, no 
1Q turno, com a Subemenaa nQ 1 à Emenda nQ 1; com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado Arnaldo Canarinho, os 
Projetos de Lei nQs 1.356 e 1.358/93, no 2Q turno. 
Submetidos a discussão e votação. cada um por sua vez. são 
aprovados as projetos. Com a palavra, o Deputado Jorge 
Eduardo, Relator dos Requerimentos nos 4.326. 4.550 e 
4.590/93, emite pareceres orais favoráveis às referidas 
matérias. Submetidos a votação, são os requerimentos 
aprovados. A Presidência submete a votação, nos termos da 
Deliberação da Mesa nQ 487/90. os Requerimentos nQs 4.587 e 
4.588/93, que são aprovados. A seguir, o Presidente defere o 
pedido de retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 
1.058/92. feito pelo autor. Logo após, a Presidência passa à 
discussão e à votação dos Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 1.206/92 e 1.216/93, que são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros da comissão 
para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia 
26 do corrente. às 10 horas, no auditório. com a finalidade 
de se ouvirem o Dr. Alysson Paulinelli, Secretário de 
Agricultura, e os Srs. Hélio Machado, Presidente do CEASA, 
e Sebastião Neves Rocha, Presidente da FETAEMG, sobre a 
possível privatização do CEASA, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1993 . 
Ajalmar Silva, Presidente Jorge Hannas Péricles 

Ferreira. 
ATA DA 78i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem no 
Plenarinho I os Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro, 
Geraldo Rezende e Célio de Oliveira, membros da supracitada 
comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado 
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Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Tendo a matéria constante na pauta sido 
distribuída anteriormente. a Presidência passa à 2ª parte da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite pareceres pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 1.200/92, com as Emendas nQs 1 e 2, e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 1.505/93. Postos em discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a pa-
lavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 1.477/93. Colocado em discussão e votação. 
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros 
da comissão para a próxima reunião ordinária, em dia e 
horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende- Elisa Alves-

Francisco Ramalho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.609/93 
Dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia 

Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q As 12 (doze) unidades administrativas 

denominadas Departamentos, previstas na Deliberação da Mesa 
nQ 458, de 31 de agosto de 1991, com a redação dada pela 
Deliberação da Mesa no 803, de 11 de novembro de 1992, são 
transformadas em 8 (oito) Secretarias, sob as quais se 
agrupam, nos termos de regulamento, as áreas de atividades 
constantes no Anexo VII da Resolução nQ 5.086. de 31 de 
agosto de 1990. com as modificações posteriores. 

Art. 2Q -Ficam extintos 6 (seis) cargos de Diretor de 
Departamento, código AL-DAS-2-01, constantes no Anexo II da 
Resolução no 5.086. de 31 de agosto de 1990, modificado pelo 
art. 4Q da Resolução no 5. 126, de 21 de dezembro de 1992. 

Parágrafo único - Os cargos de Diretor de Departamento 
remanescentes são transformados em 8 (oito) cargos de 
Secretário, código AL-DAS-2-01. e 1 (um) cargo de Diretor da 
Escola do Legislativo. código AL-OAS-2-04, mantido o símbolo 
de vencimento AL-S-02, e a forma de provimento. 

Art. 3Q -São instituídas 13 (treze) Funções Gratificadas 
de Gerência-Geral de Área, que, nos termos de regulamento, 
passam a integrar o Sistema de Gerencimento da Secretaria da 
Assembléia, criado pelo art. 3Q da Resolução no S. 132, de 31 
de maio de 1993. 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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nQ 5. 115, de 
nQ 5.132, de 
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neste 
29 de 
31 de 

Art. 4Q A designação par~ o exercício da Função 
Gratificada de Gerência-Geral de Area, privativa de ocupante 
de cargo efetivo de Técnico de Apoio às Atividades da 
Secretaria ou de Procurador. posicionado, pelo menos, no AL-
39, será feita mediante livre escolha entre servidores, que, 
aprovados em processo seletivo interno, passam a compor o 
Banco de Potencial de Gerenciamento. a ser regulamentado 
pela Mesa da Assembléia. 

§ 1Q -Ressalva-se do disposto no "caput" a primeira 
designação para a Função Gratificada de Gerência-Geral de 
Área. para garantia da continuidade dos serviços. 

p 2Q - Pelo exercício da Função Gratificada de Gerência-
Geral de Área e das funções previstas nos incisos I e II do 
art. 5Q, o servidor fará jus a gratificação que corresponde, 
respectivamente, a 48% (quarenta e oito por cento), 26% 
(vinte e seis por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) do 
padrão AL-S-02, observado o que dispõem os arts. 8Q e 11 
desta resolução. 

Art. 5Q Fica extinta a Função Gratificada de 
Encarregado- FG1 -. a que se refere o art. 24 da Resolução 
nQ 5.086/90, e as Funções Gratificadas de Assistência e de 
Gerenciamento passam a denominar-se, respectivamente, Função 
Gratificada de Nivel Médio e Função Gratificada de Nível 
Superior, sendo reservadas: 

I a Função Gratificada de Nível Médio- FGM -. a 
ocupante do cargo de Agente ou Oficial de Apoio às 
Atividades da Secretaria que conte tempo igual ou superior a 
3 (três) anos de efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia, esteja posicionado, pelo menos, no padrão AL-11 
e possua curso de segundo grau de escolaridade; 

II a Função Gratificada de Nível Superior - FGS -, a 
ocupante do cargo de Oficial ou Técnico de Apoio às 
Atividades da Secretaria, ou Procurador, que conte, no 
mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia, esteja posicionado, pelo menos, no padrão AL-26 
e possua curso de nível superior de escolaridade . 

Art. 6Q -Os limites de que tratam os incisos I e II do 
art. 5Q e I e II do art. 8Q serão observados, no que couber. 
para que o servidor pertencente ao Grupo de Execução 
instituído pela Resolução ng 5. 105, de 27 de setembro de 
1991, habilitado no processo seletivo unificado a que se 
refere o art. 3Q da Resolução nQ 5. 132, de 31 de maio de 
1993. receba a gratificação criada pelo art. 11 da Resolução 
nQ 5.090, de 17 de dezembro de 1990 . 

Art. 7Q O quantitativo dos cargos de Assessor será 
incluído na revisão prevista no art. 6Q da Resolução nQ 
5. 126, de 31 de dezembro de 1992, cuja aplicação importará a 
redução global de 33 (trinta e três) posições gerenciais ou 
de assessoramento, mantido o quantitativo previsto no Anexo 
I da citada resolução e revogado o disposto no seu art. 5Q. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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soma do valor do vencimento do servidor com o 
pelo exercício da função gratificada não 
nas hipóteses de situação individual Ja 

da opção a que se refere o art. 29 do Decreto 
14 de julho de 1974, ultrapassar o valor dos 

I AL-35, para ocupante de cargo de Agente ou de 
Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, detentor de 
Função Gratificada de Nível Médio; 

II AL-42, para ocupante de 
Técnico de Apoio às Atividades 
Procurador, detentor de Função 
Superior; 

cargo de Oficial ou de 
da Secretaria, ou de 
Gratificada de Nível 

III - AL-45, para ocupante de cargo de Têcnico de Apoio 
às Atividades da Secretaria, ou de Procurador. 

Art. 9Q- Aplica-se à Função Gratificada de Nível Superior 
e à Função Gratificada de Nível Médio o sistema de 
designação a que se refere o "caput" do art. 4Q desta 
resolução. 

Art. 10 -A estabilização na gratificação das funções de 
que tratam os arts. 3Q e SQ desta resolução implicará o 
posicionamento do servidor no .P~drão de seu cargo efetivo 
cujo valor esteja mais prox1mo da soma da citada 
gratificação com o padrão em que se encontre posicionado, no 
momento em que venha a obter a estabilização, ressalvado o 
direito dos servidores atualmente designados. 

f 1Q - Caso a soma de que trata este artigo corresponda a 
padrão não incluído na amplitude do cargo efetivo do 
servidor. a estabilização na gratificação corresponderá à 
diferença entre o padrão da carreira resultante da soma e o 
último padrão do cargo efetivo do servidor, no qual ficará 
posicionado a partir da estabilização. 

!i 2Q - O posicionamento decorrente do disposto no "caput" 
não impedirá o desenvolvimento do servidor na carreira, por 
progressão ou promoção, desde que não seja ultrapassado o 
último padrão do cargo por ele ocupado. 

Art. 11 - Ao atual ocupante de cargo de Di reter de 
Departamento que não tenha alcançado a estabilização fica 
assegurado, na hipótese de designação para exercício de 
Função Gratificada de Gerência-Geral de Área, o direito de 
computar o tempo de exercício da referida função para efeito 
de estabilização na remuneração do cargo de Diretor de 
Departamento. 

Art. 12- O Comitê de Apoio ao Projeto de Minas Gerais, de 
que trata a Decisão da Mesa de 13 de março de 1991, passa a 
denominar-se Comitê Deliberativo de Comunicação Social, com 
as seguintes atribuições: 

I assessorar a Diretoria-Geral no delineamento de 
políticas, diretrizes e prioridades referentes às questões 
ligadas à imagem institucional da Assembléia Legislativa. a 
serem submetidas à Mesa da Assembléia; 

I I defini r, acompanhar e ava 1 i ar, a parti r das 
diretrizes estabelecidas pela Mesa, o planejamento de 



z 
i3 

o . • 
~ 
;;; 
• ~ 
• e 
·~ . • a 
o 
~ • 
~ 
E 

513 

comunicação social da Assembléia Legislativa, propondo 
eventuais ações corretivas. 

Art. 13- Compete aos Secretários: 
I responsabi 1 izar-se pela organização, pelo 

planejamento, pela condução. pelo controle e pela avaliação 
das atividades das respectivas áreas, garantindo o 
cumprimento das diretrizes da Mesa da Assembléia, da 
Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral; 

I I assegurar o a 1 i nhamento das unidades 
administrativas agrupadas sob sua direção com a filosofia 
institucional definida pela Mesa da Assembléia; 

III apoiar e assessorar o Diretor-Geral ou o 
Secretário-Geral da Mesa, desenvolvendo estudos e projetos 
de nivel estratégico, de interesse institucional; 

IV colaborar na proposição de pol iticas e diretrizes 
de caráter institucional e estratégico relativas ao ~mbito 
de atuação da Secretaria da Assembléia; 

V- atuar em parceria com as demais Secretarias, visando á 
obtenção dos resultados desejados. 

Parágrafo único - As atribuições das Secretarias de que 
trata o art. 1Q desta resolução, compatíveis com o disposto 
neste artigo, serão especificadas pela Mesa da Assembléia. 

Art. 14 -Compete aos Gerentes-Gerais, subordinados aos 
respectivos Secretários: 

I - responsabilizar-se pelos objetivos de sua área de 
atividade, nos termos do Anexo VII da Resolução no 5.086, de 
31 de agosto de 1990, com as modificações posteriores; 

II - dirigir e coordenar as atividades do Sistema de 
Gerenciamento da Secretaria da Assembléia em sua área de 
atuação. 

Art. 15 Ficam os seguintes objetivos incluídos, 
respectivamente, na Área VI do Anexo VII da Resolução nQ 
5.086, de 31 de agosto de 1990, e na Area XII do Anexo IV 
da Resolução no 5.090, de 17 de dezembro de 1990: 

I - coordenar o Programa de Higiene e Segurança do 
Trabalho; 

I I coordenar a i mp 1 ementação do 
institucional e a elaboração dos planos 
desenvolvimento de recursos humanos, de 
informação e de modernização administrativa. 

planejamento 
di reteres de 
s; stemas de 

Art. 16 -A responsabilidade pela coordenação do Programa 
de Higiene e Segurança do Trabalho será confiada a servidor 
que detenha Função Gratificada de Nível Superior. designado 
nos termos do art. 4Q, "caput", e p 1Q, desta resolução. 

Art. 17 -Os 3 (três) cargos de Coordenador de Área 
previstos no art. 8Q da Deliberação da Mesa nQ 831, de 8 de 
fevereiro de 1993, providos na forma indicada no parágrafo 
único do art. 38 da citada deliberação, passam a ser cargos 
de Coordenador de Ensino, código AL-DAS-1-03, simbolo de 
vencimento AL-S-03. 

Parágrafo único - A designação para o exercício da Função 
Gratificada de Nivel Médio- FGM -, na Secretaria da Escola 
do Legislativo será feita na forma prevista no art. 4Q, 
"caput", e§ 1Q, desta resolução, observadas as competências 
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específicas previstas na Deliberação da Mesa nQ 831, de 8 de 
fevereiro de 1993. 

Art. 18 -A Mesa da Assembléia disporá sobre a unificação 
dos periodos aquisitivos e, no que couber, dos demais 
critérios que. nos termos de regulamento. condicionem a 
concessão de: 

I progressão na carreira. a que fazem jus os 
servidores.efetivos; 

II - gratificação bienal. prevista para os ocupantes de 
cargo em comissão de recrutamento amplo e para os servidores 
pertencentes ao Grupo de Execução de Apoio à Administração. 
criado pela Resolução nQ S. 105, de 24 de setembro de 1991. 

Art. 19 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 20 -Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o art. 7Q da Resolução nQ 5. 132, de 31 de maio de 
1993. 

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1993. 
José Ferraz, Presidente - Roberto Carvalho- Rêmolo Aloise 

- Elmiro Nascimento - Amilcar Padovani. 
Justificação: O projeto de resolução em tela trata de 

matéria afeta à competência da Mesa da Assembléia, sendo de 
sua iniciativa privativa, ''ex-vi'' do disposto no art. 66, I, 
"d", e § 1Q, da Constituição do Estado, e no art. 80. VII, 
"e", do Regimento Interno. 

A proposição visa adequar a estrutura administrativa da 
Assembléia às exigências institucionais, aparelhando-a para 
bem atender à sua função de apoio às atividades do Poder. 

Inspirada nos princípios que norteiam as mais modernas 
formas de organização e orientada por consultoria 
especializada, a estrutura proposta afina-se com o ideal de 
racionalização e modernização administrativas. 

Deve-se assinalar que a redução e o redimensionamento das 
unidades administrativas da Casa, assegurando a otimização 
dos serviços da Secretaria, não acarretarão aumento de 
despesa. 

-Publicado, vai o 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

PARECER PARA 
À 

projeto à Mesa da 
do art. 195, c/c 

Assembléia para 
o art. 103, do 

O 1Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUIÇÃO NQ 37/93 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria do 
Constituição nQ 
dispositivos da 
providências. 

Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 
37/93 objetiva alterar a redação de alguns 

Carta m1neira e determinar outras 

Publicada em 11/8/93, foi a proposição em exame distribuída 
a esta comissão para, nos termos do art. 112, I, "a", do 
Regimento Interno desta Assembléia, receber parecer . 

Fundamentação 
A finalidade última da proposta de emenda ora analisada é a 

adaptação da Lei Maior do Estado ao texto da Constituição da 

É L-------------------------------------------------------~ 
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República, em decorrência da modificação desse Diploma pela 
Emenda á Constituição Federal nQ 3/93. 
Examinando os aspectos formais que regulam o processo 

legislativo, verificamos que a proposição não se encontra 
maculada por vício de inconstitucionalidade: primeiro. 
porque o seu autor é competente para deflagrar o 
procedi menta, por força do art. 64, I I, da Constituição 
Estadual; segundo. porque as modificações que nesta se 
pretende introduzir não ferem nenhum princípio ou norma de 
preordenação imposta pela Carta Magna. 
Quanto ao mérito, entendemos que nada há a observar. já que 

a aprovação da matéria impõe-se, dada a necessidade, já 
sentida pelo Estado, de que sejam processadas as alterações 
ora propostas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda â Constituição nQ 37/93. 
Sala das Comissões. 25 de agosto de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente- Célio de 01 iveira, Relator 

- Dilzon Melo- Maria Olívia Gilmar Machado Jorge 
Eduardo - Antônio Carlos Pereira - Agostinho Patrus - João 
Batista. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 200/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado José Ferraz, o Projeto de Lei nQ 
1.200/92 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher Banco da 
Mulher - Seção Regional de Minas Gerais -, com sede em Belo 
Horizonte. 

Publicada em 17/12/92, vem a matéria a esta comissão para 
exame preliminar, deacordocomoart. 195, c/coart. 103, 
V, ''a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão atende aos requisitos estabelecidos 

na Lei nQ 5.830. de 1971, que trata da declaração de 
utilidade pública de entidades: tem personalidade jurídica, 
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas. que não recebem remuneração pelos 
cargos que exercem. 

Entretanto, torna-se necessário emendar o projeto para se 
corrigir o nome da entidade e, também, para acrescentar a 
cláusula de revogação. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nQ 
.200/92, com as Emendas nQs 1 e 2, redigidas a seguir. 

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

Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher 
Banco da Mulher - Seção Regional de Minas Gerais -. com sede 
no Município de Belo Horizonte.". 
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EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1993. 
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Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 295/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em 
epígrafe estabelece a obrigatoriedade da esterilização do 
instrumental odontológico, de modo a inativar o vírus da 
AIDS. 

Publicada em 1Q/4/93, a proposição foi distribuída a 
comissão para receber parecer preliminar 
constitucionalidade. nos termos do art. 195, c/c o art. 
V, "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 

esta 
de 

103, 

A proposição tem por escopo obrigar o profissional que 
utilize brocas ou outros instrumentos odontológicos a 
promover sua esterilização, antes de sua utilização em cada 
paciente, mediante procedimento que inative o vírus causador 
da Sindrome de Imunodeficiência Adquirida- AIDS. 

A proteção e defesa da saúde é matéria de competência 
legislativa concorrente dos Estados membros, do Distrito 
Federal e da União, conforme dispõe o art. 24, XII, da Carta 
Federa 1. 

Assim. quanto 
vislumbramos no 
constitucional. 

à titularidade da iniciativa, não 
projeto em tela óbice de natureza 

Todavia, a matéria em pauta está disciplinada na Resolução 
nQ 534/93, expedida pelo Secretário da Saúde. que estabelece 
normas para a concessão do alvará de funcionamento de 
estabelecimentos que prestem serviços odontológicos no 
Estado de Minas Gerais. 

No que se refere à matéria em apreço, o art. 4Q da 
resolução citada determina que ''todo estabelecimento 
odontológico terá obrigatoriamente equipamentos para a 
realização dos processos de desinfecção e esterilização de 
superfícies e artigos odontológicos". Cuida, ainda, a 
resolução, por meio dos seus Anexos I e II, dos ciclos de 
esterilização e desinfecção dos materiais. especialmente de 
brocas e instrumentos de endodontia. 

Em face do exposto, podemos observar que o conteúdo da 
propos1çao em tela cabe mais apropriadamente em ato 
administrativo normativo, e não, em lei, uma vez que esta 
não tem a característica de dispor sobre matérias de forma 
minuciosa, pormenorizada. 

Ressalte-se, ainda. que a proposição em estudo, ao fixar a 
obrigatoriedade da esterilização dos instrumentos 
odontológicos, a par de norma preexistente, não traz 
nOvidade à ordem jurídica, além de contrariar a definição 
tradicional da lei, em sentido material. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Pelas razões aduzidas, consideramos que a matéria está 
mais bem disciplinada na Resolução nQ 534/93, da Secretaria 
da Saúde, ato normativo de efeitos externos que atingem toda 
a sociedade mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto. 

constitucionalidade e 
concluímos pela antijuridicidade. pela 

pela legal idade do Projeto de Lei nQ 
1. 295/93. 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira. Relator-

Geraldo Rezende - Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 351/93 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio 

Pinheiro, tem como objetivo instituir cadastro estadual de 
estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol e dar 
outras providências. 

Publicado em 29/4/93, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que, em 22/6/93, emitiu parecer 
preliminar pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 
103, VII, "c", do Regimento Interno, cabe a esta comissão 
emitir parecer para o 1o turno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela tem como propósito 1nstituir o 

referido cadastro estadual, com o objetivo de se controlar 
a comercialização· de tintas em aerossol, procurando assim 
coibir a ação nociva levada a efeito por gangues de 
pichadores. que têm agredido, de maneira ostensiva, o 
patrimônio pUblico e o privado e provocado, além de irre-
parável prejuízo de ordem material, uma incontestável 
poluição visual. 

É público e notório que a ação repressora por parte da 
polícia tem sido ineficaz diante do grande número de 
infratores, tornando-se imperiosa a edição de uma norma 
capaz de minimizar o problema de maneira preventiva. 

Por outro lado. é cediço que a maior parte dos infratores 
são menores que. sem que haja qualquer controle, adquirem 
livremente no comércio as tintas utilizadas em suas 
pichações. 

Com efeito. a proibição de que dispõe o art. 4Q do projeto 
cria um considerável entrave à venda descontrolada de tintas 
na forma de aerossol a menores de dezoito anos, o que 
limitará indiscutivelmente o poder de ação das gangues de 
pichadores . 

Da forma como está redigido, entretanto, o projeto de lei 
em discussão apresenta pequena incorreção de natureza 
técnica. a qual se procura elidir por via das emendas ora 
apresentadas na conclusão do parecer. 

Conclusão 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 1.351/93, acrescido das Emendas nQs 1 e 2, a 
seguir transcritas. 

EMENDA NQ 
Suprima-se o art. 2Q do projeto, renumerando-se os demais. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - O Poder Executivo 

lei no prazo de 90 (noventa) 
publicação.". 

regulamentará a presente 
dias, a contar de sua 

Sala das Comissões. 25 de agosto de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente -Geraldo da Costa Pereira, 

Relator - Jorge Hannas. 

'~------------------------------------------------------------~ 
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Presidência dos Deputados José Ferraz e Elmiro Nascimento 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Ofício nQ 25/93 (Projeto de Lei nQ 
1.607/93). do Presidente do Tribunal de Justiça- Ofícios 
diversos - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 
1.608/93- Projeto de Resolução nQ 1.609/93- Requerimentos 
do nQ 4.661 ao 4.669/93- Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Fiscalização Financeira e de Defesa Social e 
dos Deputados Márcio Miranda (2) e Elmiro Nascimento 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Homero Duarte, 
Ivo José, Raul Messias, Antón1o Pinheiro, José Maria Pinto, 
Ronaldo Vasconcellos e Elisa Alves- 2ª PARTE {ORDEM DO 
DIA): lã Fase: Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimento nQ 4.509; aprovação, com a 
Emenda ng 1 - Requerimento nQ 4.534/93; discurso do Deputado 
Raul Messias; aprovação Questão de ordem; chamada; 
inexistência de "quorum" - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h14m1n, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho Bené Guedes 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio 
Fuzatto Antônio Júlio Antônio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Bernardo Rubinger- Bonifácio Mourão- Célio de 
01 iveira - Clêuber Carneiro - 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 - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -- Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Leandro- José Maria Pinto - José 
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira -Maria José Haueisen- Maria Olivia- Miguel 
Barbosa- Mílton Salles- Péricles Ferreira- Raul Messias-
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares 
Ronaldo Vasconcellos Simão Pedro Toledo Tarcísio 
Henriques- Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson 
Pires . 

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

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



z 
i3 . 
u 

e o :;; 
• . 
i1 
l: 
'" • ~ . • .., . • Q 

~ • 
~ 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

520 

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretár1o, procede à 
leitura da ata da reunlão anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretárto, 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 

Belo Horizonte, 25 
Senhor Presidente: 

"OFÍCIO NQ 25/93* 
de agosto de 1993. 

nas funções de 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. nos termos 
do artigo 96, inciso II, alínea "b", da Constituição da 
República, para exame dessa Augusta Assembléia Legislativa, 
o 1ncluso Projeto de Lei, que dispõe sobre a recomposição e 
o reajustamento dos símbolos e padrões de vencimento e dos 
proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras 
providências. 

A proposta, com pleno fundamento legal quanto a sua 
iniciativa, foi aprovada por unanimidade pela Corte Superior 
nesta data, e, além da fixação dos vencimentos vigentes em 
maio e julho, estende aos servidores do Poder Judiciário os 
dispositivos da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de 1993, no 
que for aplicável. 

Dada a relevância do 
que o referido Projeto 
urgência. 

assunto. solicito a Vossa Excelência 
de Lei seja apreciado em regime de 

Renovo a Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. 
José Norberto Vaz de Mello, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 1.607/93*• 

Dispõe sobre a recompos1çao e o reajustamento dos padrões 
de vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder 
Judiciário e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Os valores dos padrões de vencimentos dos 

servidores do Poder Judiciário ficam reajustados, a partir 
de 1Q 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. 

g; lQ - O valor resultante do disposto no "caput" deste 
artigo é acrescido de uma parcela fixa, igualmente 
universal, de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 
cruzeiros), na forma estabelecida no anexo único desta lei . 

f 2Q - O percentual previsto no "caput" deste art 1 go e a 
parcela fixa a que se refere o parágrafo anterior estendem-
se aos proventos dos servidores aposentados do Poder 
Judiciário. 
Art. 2Q -Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993 

aplica-se a partir de 1Q de julho de 1993, o percentual 
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento) . 
Art. 3Q -Aos servidores do Poder Judiciário é garantido, 

no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão PJ-8 (oito) da 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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respectiva tabela de vencimento, correspondente à função 
pública ou ao cargo efetivo ocupado. 
Art. 4Q -Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, 

inclusive aos inativos, o disposto na Lei nQ 11.115, de 16 
de junho de 1993, no que couber. 

Parágrafo único - Fica o Tribunal de Justiça autorizado a 
estender aos servidores do Poder Judiciário, mediante 
resolução, o disposto no art. 7Q da lei referida neste 
artigo. 
Art. 5Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder 
Judiciário do Estado. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas. 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
"Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. da 

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

(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
(**-O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" de 28/8/93.) 
OFÍCIOS 

Do Sr. Divino da Costa Vaz, Chefe de Gabinete em exercício 
do Presidente do Banco do Brasil, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Roberto Amaral (situação dos 
mutuários do Banco do Brasil na reg1ao do Polígono das 
Secas). que o Banco tem adotado todas as medidas possive1s 
para minorar os efeitos da seca na Região Nordeste e que, 
quanto a seus mutuários, diversas medidas de amparo foram 
tomadas, devendo os interessados procurar as agências 
daquele Banco para exame individual. 

Do Sr. Rafael Donato, Superintendente Operacional de Saúde 
da Secretaria da Saúde, enviando exemplares dos documentos 
elaborados pelas equipes técnicas daquela Pasta. 

Do Sr. Roberto Ximenes de Souza. Presidente da Câmara 
Municipal de Campanha, comunicando que aquela Casa aprovou 
por unanimidade a Indicação ng 134/93, do Vereador Henrique 
Napoleão de Andrade Figueiredo, e solicitando seja ela 
incluida no Pequeno Expediente da sessão ordinária desta 
Casa. por tratar matéria de relevante alcance junto ao 
magistério estadual. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
1. 407/93.) 

Do Sr. Cláudio Sathler Júnior, Presidente do CDL de Coronel 
Fabriciano, manifestando sua discordância da mudança 
introduzida por decreto do Governador do Estado por meio do 
qual foi antecipada a obrigação de recolhimento do ICMS para 
o segundo dia útil do mês. (-A Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO OE LEI NQ 1.608/93 
Veda às empresas privadas fornecerem ajuda a policiais 

militares em serviço nos conflitos trabalhistas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica vedado às empresas privadas fornecerem, 

direta ou indiretamente. qualquer tipo de ajuda ou regalia 
aos policiais militares convocados pela autoridade 
competente para. no estrito cumprimento do dever, prestar 
serviços de segurança em conflitos trabalhistas. 

Art. 2Q Os infratores desta lei se submeterão às 
seguintes sanções: 

I - multa de 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do 
Estado de Minas Gerais - UPFMGs -, que será recolhida aos 
cofres públicos por meio de guia própria, a ser fornecida 
pelo Poder Executivo, e que se converterá em crédito para 
equipar a Polícia Militar; 

II interdição do estabelecimento pelo prazo de 60 
(sessenta) dias. 
Art. 3Q -No caso de reincidência em período inferior a 5 

(cinco) anos, a empresa sofrerá as seguintes sanções: 
I -cumprimento em dobro das sanções do artigo anterior; 
II - inabilitação para acesso a crédito em instituições 

financeiras estaduais pelo prazo de 2 (dois) anos; 
III - impossibilidade de obtenção, pelo prazo de 2 (dois) 

anos, de parcelamento de eventuais débitos tributários 
estaduais. 
Art. 4Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que 

couber. no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
sua publicação. 
Art. 5Q -Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 

data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1993. 
Gilmar Machado 
Justificação: Cabe ao Governo do Estado, por meio da 

Secretaria da Segurança Pública, oferecer aos policiais 
militares adequadas condições de trabalho. além de salários 
dignos. para possibilitar que estejam atentos única e 
exclusivamente às atividades inerentes às suas funções. 
Ocorre que, por ocasião de conflitos trabalhistas. algumas 

empresas mantêm uma "caixinha", rateada posteriormente entre 
os policiais por terem cumprido o seu dever. 

Tal prática tem-se difundido por todo o Pais e ocupado o 
noticiário nacional, servindo, assim, para denegrir ainda 
mais a imagem do poder público de modo geral. além de causar 
indignação à sociedade civil, desassistida e relegada a 
segundo plano. 

Nossa proposição tem, portanto, o objetivo de salvaguardar 
a imagem pública e resgatar a paz social, motivo pelo qual 
temos a certeza da aprovação deste projeto de lei pelos 
parlamentares. 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.609/93 
-O Projeto de Resolução nQ 1.609/93 foi publicado no 

"Oiario do Legislativo" de 27/8/93, pág. 19, col. 3. 
REQUERIMENTOS 

NQ 4.661/93, da Deputada Maria 01 ívia, sol i citando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Secretário de Esportes, Dr. João Pinto Ribeiro, pelo 
trabalho desenvolvido no Projeto Curumim. (-À Comissão de 
Educação.) 

NQ 4.662/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Estrela do Indaiá. 

NQ 4.663/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição. por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Berilo. 

NQ 4.664/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária. de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Carmo do Cajuru. 

NQ 4.665/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição. por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Gonzaga. 

NQ 4.666/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Santo AntOnio do Jacinto. 

NQ 4.667/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira. 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Pedras de Maria da Cruz. 

NQ 4.668/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vac1nas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Bocaina de Minas. 

NQ 4.669/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Agricultura com vistas à distribuição, por intermédio do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, de vacinas contra a raiva 
dos herbívoros no Município de Bom Jesus do Galho (-
Distribuídos à Comissão de Agropecuária.) 

COMUNICAÇÕES 

É L-------------------------------------------------------~ 
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- São encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
Fiscalização Financeira e de Defesa Social e dos Deputados 
Márcio Miranda (2) e Elmiro Nascimento. 

Oradores Inscritos 
- Os Deputados Homero Duarte, Ivo José, 

AntOnio Pinheiro, José Marta Pinto, Ronaldo 
Elisa Alves proferem discursos, que serão 
outra edição. 

2& PARTE (ORDEM DO DIA) 
li Fase 

Raul Messias. 
Vasconcellos e 
pub 1 i cados em 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
a Presidência passa à 2g parte da reunião, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e -a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Fiscalização Financeira -aprovação, no dia 26/8/93, do 
Requerimento nQ 4.581/93, do Deputado Roberto Amaral; pela 
Comissão de Defesa Social - aprovação. no dia 25/8/93, dos 
Requerimentos ngs 4.511/93, da Deputada Maria Elvira; 
4.530/93, do Deputado Jaime Martins, e 4.597/93, do Deputado 
Ermano Batista (Ciente. P:ubl i que-se.); pelo Deputado Márcio 
Miranda (2) -falecimento do Sr. Antônio Fernandes dos 
Santos Sobrinho, em 26/8/93, em Oivinópolis, e do Dr. Mozart 
Rocha Miranda, em Oivinópolis; pelo Deputado Elmíro Nasci-
mento- falecimento do Sr. Gedean Borges de Oliveira Júnior, 
em 26/8/93, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento ng 4.509/93, do Deputado 

Roberto Carvalho, em que sol i cita seja encaminhado à 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido 
de informações acerca das denúncias formuladas pelo Sr. 
Geraldo Eustáquio Bícalho, referentes à falta de 
fiscalização, pelo DETRAN-MG, dos Onibus controlados pelo 
Sindicato de Empresas de Transportes de Passageiros da 
Capital. A Mesa da Assembiéia opina pela aprovação do 
requerimento, com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, 
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Requerimento ng 4.534/93. do Deputado Antônio Carlos 

Pereira, em que pede sejam solicitadas informações ao 
Procurador-Geral do Estado sobre contrato a que se refere, 
firmado entre órgão do Governo e empresas que menciona. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. Para encaminhar a votação, com a 
palavra. o Deputado Raul Messias . 

- o Deputado Raul Messias profere discurso, que será 
publicado em outra edição. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Em votação. o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ambrósio Pinto -Sr. Presidente, solicito o 

encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. Tendo em vista a 

existência de matéria importante na pauta e de decisão a ser 
proferida, a Presidência vai determinar que seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. 
Secretário, Deputado Bené Guedes. 

O Sr. Secretário- (- Procede á chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam ã chamada nove Deputados. 

Não há "quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente- A Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a especial de logo mais, às 
20h30min, destinada ao comparecimento do ex-Governador 
Aureliano Chaves e do Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa, 
que discorrerão sobre a privatização da PETROBRÁS, e para a 
ordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 28i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CI~NCIA E 
TECNOLOGIA 
Às nove horas e quinze minutos do dia doze de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ibrahiffi Jacob, Gilmar Machado. Maria 
01 ívia e Cóssimo Freitas, membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim 
Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Cóssimo Freitas que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida. o Presidente passa à 2a parte da 
reunião, com a discussão e a votação de proposições da 
comissão e o exame das propostas recebidas nas audiências 
públicas regionais. Logo após, faz a leitura do relatório 
sobre as referidas propostas, mediante o qual conclui pela 
sua aprovação. Submetido a votação. é o relatório aprovado. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões. 26 de agosto de 1993. 
Ibrahim Jacob, Presidente- Gilmar MaChado- Edward Abreu. 

ATA DA 52i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Miguel Barbosa, membros da 
comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos 
os trabalhos e esclarece que a presente reunião se destina a 
ouvir o Or. Ibsen de Avi la 01 iveira, Delegado Titular da 
Delegacia Especializada de Preservação da Qualidade de Vida 

'L---------------~----------------------------------------------~ 
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e Ecologia e a apreciar a matéria constante na pauta. Em 
seguida. solicita ao Deputado Ivo José que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que. 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Continuando, a 
Presidência convida o or. Ibsen de Ávila Oliveira a tomar 
assento à mesa. O Presidente. Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
autor do requerimento que motivou o convite. tece suas 
considerações sobre o assunto e. a seguir, passa a palavra 
ao Dr. Ibsen de Ávila Oliveira, que faz a apresentação dos 
trabalhos da Delegacia. Relata ele que a Delegacia, criada 
em 1987, exerce em todo o Estado a polícia judiciária 
relativa a outras infrações, como poluição de água potável, 
exercicio ilegal da medicina e da arte dentária, exercício 
do charlatanismo ou do curandeirismo. Segundo informou, a 
Delegacia é muito procurada para resolver problemas 
relativos à perturbação da tranqüilidade. Após as 
exposições, o Presidente abre a discussão e é real 1zado 
amplo debate entre o convidado e os parlamentares, conforme 
consta nas notas taquigráficas. A seguir. a Presidência 
concede novamente a palavra ao convidado, para que faça suas 
considerações finais; agradece ao Dr. Ibsen de Ávila 
Oliveira pelos valiosos subsídios prestados à comissão e 
suspende a reunião por 5 minutos para a saída do convidado. 
Às 10h45min são reabertos os trabalhos, e o Presidente passa 
a palavra ao Deputado Miguel Barbosa, Relator do Re-
querimento no 4.369/93, do Deputado Homero Duarte, que emite 
parecer oral concluindo pela aprovação da proposição. 
Continuando, o Presidente dá ciência aos parlamentares de 
que, na reunião do dia 24 próximo, a comissão receberá o 
convidado, Dr. Gilberto Veronese, Gerente para Assuntos 
Municipais para a Alcoa Alumínios S.A., em Poços de Caldas. 
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 la-
vratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente Ivo José Miguel 

Barbosa- Maria Elvira- Antônio Júlio. 
ATA DA REUNIÃO PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.948 
(EX-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 PROVID~NCIAS 
Ãs quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no 
Plenarinho I os Deputados Antônio Pinheiro. Márcio Miranda e 
Jorge Hannas, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Antônio 
Pinheiro, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o Relator. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação, devidamente rubricadas. e convida o 
Deputado Márcio Miranda para atuar como Escrutinador. 
Recolhidas as cédulas. verifica-se que foram eleitos 
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Presidente e Vice-Presidente, os Deputados Antônio Pinheiro 
e Márcio Miranda, respectivamente. O Presidente empossa o 
Vice-Presidente. que. por sua vez, no exercicio da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado 
Antônio Pinheiro agradece a escolha de seu nome e designa 
como Relator da matéria em pauta o Deputado Sebastião Costa. 
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, 26 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente Eduardo Brás Tarcísio 

Henriques - Antônio Fuzatto. 
ATA DA REUNIÃO PREPARAT0RIA DA COMISSÃO ESPECIAl PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAl À PROPOSIÇÃO DE lEI NQ 11.949 
{EX-PROJETO DE lEI NQ 1.472/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO), 
QUE 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 
PROVID~NCIAS 
Às dezesseis horas do dia dezessete de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os 
Deputados Edward Abreu. Baldonedo Napoleão e Ajalmar Silva. 
membros da comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Baldonedo Napoleão, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
Relator. A seguir, o Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas. e convida o 
Deputado Edward Abreu para atuar como Escrutinador. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Baldonedo Napoleão 
e Ajalmar Silva. respectivamente. O Presidente empossa o 
Vice-Presidente, que, por sua vez, no exerc1c1o da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado 
Baldonedo Napoleão agradece a escolha de seu nome e designa 
como Relator da matéria em pauta o Deputado Dílzon Melo. 
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, 26 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente Dílzon Melo Tarcisio 

Henriques - Antônio Fuzatto - Eduardo Brás. 
ATA DA 23i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e noventa e três. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Eduardo Brás. Antônio Genaro, Elisa 
Alves e José Maria Pinto, membros da comissão supracitada. 
Faz-se presente, também, o Deputado Ivo José. Havendo número 
regimental. o Presidente. Deputado Eduardo Brás, declara 
abertos os trabalhos 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 esclarece que a reunião tem por 

~L---------------------------~--------------------------_J 
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final idade apreciar o Requerimento nQ 4.578/93, do Deputado 
Jaime Martins. e ouvir o Dr. Carlos Alberto Cotta, Diretor-
Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -
, que comparece para discorrer sobre os trabalhos de 
mapeamento jã realizados na serra do Espinhaço, e convida 
para comporem a Mesa o convidado mencionado e o coordenador 
do Projeto Espinhaço, Prof. João Henrique Grossi. A seguir, 
o Presidente registra a presença dos Profs. Edézio Teixeira 
de Carvalho, Chefe do Departamento de Geologia da UFMG; 
Cláudio Scliar. Diretor do Instituto de Geociências da UFMG; 
e Lydia Lobato. Vice-Diretora do Instituto de Geociências 
daquela universidade: dos Drs. Armando Álvares Cordeiro. 
Gerente da DOCEGEO; Newton Lima Drummond. representante do 
Dr. José Alencar Gomes da Silva, Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; Alice 
Maria Souza Toscano, representante do Dr. Iran Pordeus, 
Chefe do Departamento de Programas do BDMG; Sebastião 
Flumari, geólogo da ACESITA; Kamo Fuzitawa, geólogo da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; Oswaldo Castanheira, 
Superintendente do escritório da Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais em Minas Gerais; Evaldo Garson, 
Presidente da Federação das Associações de Engenheiros de 
Minas do Brasil; e dos engenheiros Domingos Sávio, da 
COPASA-MG. e Luis de Castro, da Mineral Engenharia. O 
Presidente passa a palavra ao Dr. Carlos Alberto Cotta. que 
aborda os trabalhos de cartografia geológica executados no 
Projeto Espinhaço. Com a palavra, o Prof. João Henrique 
Grossi esclarece os limites que foram adotados na serra do 
Espinhaço e faz a leitura de dois documentos de sua autoria 
intitulados "Nota sobre o Projeto Espinhaço" e "Geologia, 
Mapeamento Geológico e Temas Relacionados. Um Projeto para o 
Estado de Minas Gerais", conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, o Presidente passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Antônio Genaro e comunica que estará 
ausente por alguns minutos. O Deputado AntOnio Genaro assume 
a Presidência e passa a palavra ao Deputado José Maria 
Pinto. que apresenta requerimento mediante o qual solicita 
que a reunião. destinada a ouvir o Dr. Carlos Alberto Cotta, 
seja transformada em reunião de debate. Submetido a votação, 
é o requerimento aprovado. Logo após, retorna e reassume a 
Presidência o Deputado Eduardo Brás, que apresenta aos 
presentes vários alunos do Colégio Santa Terezinha, da 
cidade de Formiga, que comparecem para conhecer a 
Assembléia Legislativa. Com a palavra, o Deputado José Maria 
Pinto enaltece o trabalho do Dr. Carlos Alberto Cotta à 
frente da COMIG, elogia a iniciativa do Deputado Eduardo 
Brás de convidar os estudantes para assistirem à reunião e 
retira-se para atender a compromisso assumido. O 
Presidente determina que sejam distribuídas fichas de 
1nscr1çao aos presentes para a discussão com o convidado 
sobre os trabalhos de mapeamento da serra do Espinhaço. 
Após, realiza-se o debate entre o convidado, os professores 
e os representantes das entidades mencionadas anteriormente. 
O Presidente observa que todos que se inscreveram ,L_ ______________________________________________________ _j 
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partictparam do debate. mas deixa a palavra franca a quem 
queira fazer uso dela para alguma questão. Como ninguém se 
manifesta, o Presidente passa a palavra ao Prof. João 
Henrique Grossi e ao Dr. Carlos Alberto Cotta, que fazem 
considerações finais. O Presidente retira da pauta o 
Requerimento nQ 4.578/93, agradece o comparecimento do 
convidado, das personalidades presentes e dos parlamentares. 
convoca os membros da comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de agosto 1993. 
Eduardo Brás, Presidente - Miguel Barbosa - Roberto Luiz 

Soares. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO OE LEI 
NQ 11.948 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 90, VIII, da Constituição Estadual, opôs veto 
parcial à Proposição de Lei no 11.948. que reorganiza o 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG - e dá outras providências. 

Por meio da Mensagem nQ 372/93, 
apreciação desta Casa as razões do 
art. 14 da proposição em tela. 

encaminhou S. Exa. à 
veto incidente sobre o 

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", 
do Regimento Interno, foi a matéria distribuída a esta 
comissão especial, para receber parecer. 

Fundamentação 
O art. 14 da referida proposição, que motivou o veto do 

Governador do Estado, originou-se de emenda parlamentar. com 
vistas à adoção de disposições próprias. relativas à 
aposentadoria e à pensão dos servidores da autarquia 
estadual IPEM-MG. 

No entanto. vale esclarece~ que o grande mérito da 
implantação do Regime Jurídico Unico consistiu em consolidar 
as disposições relativas aos servidores públicos, 
organizando-os numa estrutura ímpar, quer seja na 
administração direta, quer seja na autárquica ou na 
fundacional, conforme preconiza o art. 30 da Constituição 
mineira . 

Abriga-se. dessa forma, nos mesmos dispositivos 
constitucionais e legais. toda a classe de servidores 
públicos, criando-se a oportunidade de aperfeiçoamento da 
composição dos quadros e da integração dos serviços, o que 
facilita, principalmente, o sistema de progressão e a adoção 
de uma política remuneratória . 

Justifica-se, portanto, a posição assumida pelo Governador 
do Estado. que visa, tão-somente, estabelecer uma política 
global para o setor, consentânea aos princípios 
constitucionais que versam sobre o tema . 

'L_------------------------------~------------------------------~ 
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Conclusã:o 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao 

art. 14 da Proposição de Lei nQ 11.948. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente Eduardo Brás, Relator 

Tarcísio Henriques- Antônio Fuzatto (voto contrário). 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

NQ 11.949 
Comissão Especial 

Relatório 
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso 

VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, o 
Governador do Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei 
nQ 11.949, 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 - UTRAMIG - e dá 
outras providências. 

Nos termos do art. 
constituída esta comissão 
sobre a matéria. 

234 do Regimento Interno. foi 
especial. para emitir parecer 

Fundamentação 
Na Mensagem nQ 373/93, com que encaminhou o veto a esta 

Casa Legislativa. o Chefe do Poder Executivo negou sanção ao 
art. 3Q e a seu parágrafo único e ao art. 4Q da Proposição 
de Lei nQ 11.949, por motivo de ordem constitucional. O art. 
3Q da propos1çao em pauta tem por escopo a incorporação das 
gratificações de caráter geral atualmente existentes. 

Dentre os argumentos expendidos pelo Governador para a 
rejeição dos dispositivos acima citados, corroboramos 
aquele que tem por fundamento a Lei no 11.115, de 16/6/93, 
que dispõe sobre os principias da política de reajustamento 
dos símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do 
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras 
providências. notadamente o seu art. 1Q, III, que prevê a 
limitação de vantagens concedidas a titulo de gratificação, 
sem prejuízo da remuneração percebida. 

Com efeito. para que se cumpra o determinado na referida 
lei, são necessários estudos de avaliação pormenorizados de 
cada situação. a fim de que nesse sentido seja apresentada 
proposição a esta Casa. 

Quanto ao art.4Q, também vetado, que determina a 
equiparação dos vencimentos do Defensor Público aos dos 
Procuradores do Estado e da Fazenda, sua efetivação 
acarretaria aumento de despesa. sem a devida comprovação da 
receita, revelando-se, portanto, inconstitucional. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela manutençao do veto 

oposto â Proposição de Lei no 11.949, incidente sobre o art 
3Q e seu parágrafo ún1co e sobre o art. 4Q. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. 
Márcio Miranda, Presidente Dilzon Melo, Relator 

Eduardo Brás - Antônio Fuzatto (voto contrário) - Tarcísio 
Henriques (voto contrário). 

PARECER PARA O TQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Bonifácio 
Mourão, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo, em 
caráter excepcional, a parcelar os débitos de Prefeituras 
Municipais decorrentes da execução de convênios. 

Publicada em 12/6/93, foi a proposição distribuida a esta 
comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, conforme 
dispõe o art. 195, c/c o art. 103. V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O tema tratado no projeto de lei sob comento versa sobre 

as relações entre o Executivo Estadual e as Prefeituras 
mineiras, no que diz respeito aos convênios firmados entre 
ambos e as respectivas repercussões financeiras desses 
convênios. 

O parcelamento dos débitos de que cogita a proposição em 
epígrafe insere-se na seara de competência do Poder 
Executivo, que, por força do art. 90, XVI. da Constituição 
Estadual. depende de autorização legislativa para a 
celebração dos convênios ora cogitados. Na forma como se 
apresenta o projeto. o beneficio de que trata pode ser en-
tendido tão-só como direito das Prefeituras assegurado pelo 
Estado, e não uma prerrogativa do Poder Executivo Estadual, 
razão pela qual apresentamos as emendas abaixo redigidas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, conclufmos pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de 
Lei nQ 1.461/93, acrescido das Emendas nQs 1 e 2, abaixo 
transcritas. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar os 

débitos vencidos das Prefeituras Municipais, decorrentes de 
execução de convênios, cujos valores em atraso ultrapassem 
160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais 
UPFMG: ". 

EMENDA NQ 2 
"Suprima-se o art. BQ do projeto." 
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1993. 

Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 
Elisa Alves - Francisco Ramalho . 

~~------------------------------------------------------------__J 
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Belo Horizonte. terça-feira. 31 de agosto de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 27 DE AGOSTO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO' COMPARECIMENTO; falta de "quorum". 
COMPARECIMENTO 

- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 

532 

José Ferraz -José Militão- Agostinho Patrus- Antônio 
Pinheiro- Clêuber Carneiro - Homero Duarte - Ibrahim Jacob 
- Ivo José- João Batista -José Bonifácio- José Braga-
Marcos Helênio -Maria Olívia- Roberto Amaral -Ronaldo 
Vasconcellos -Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum'' 
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A I ista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para a reunião ordinária 
de debates de segunda-feira, dia 30, às 20 horas, a qual 
será transformada em especial para a abertura do Seminário 
"Morad 1 a - A 1 i cerce da Cidadania". 

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
PÚBLICA 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Às dez horas do dia onze de agosto de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os Deputados 
Bonifácio Mourão, Dilzon Melo, Ermano Batista, Álvaro 
Antônio e Sebastião Costa. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão. declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Dílzon Melo que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que esta reunião se destina a apreciar o parecer do Relator, 
Deputado Álvaro Antônio, sobre as propostas recebidas nas 
audiências públicas regionais em cumprimento ao art.· 7Q da 
Resolução nQ 5.117, de 14/7/92, da Assembléia Legislativa . 
Discutido e votado. é o parecer aprovado pela comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos membros, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos . 

Sala das Comissões, 25 de agosto de 1993 . 
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro Antônio - Antônio 

Fuzatto - José Leandro. 
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta minutos do dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, 
Péricles Ferreira e Bonifácio Mourão, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência esclarece 
ter a reunião a finalidade de apreciar as matérias 
constantes na pauta e designa o Deputado Roberto Amaral 
para relatar as aplicações de recursos oriundos de 
subvenções sociais das seguintes entidades, cedidos pelos 
Deputados que se seguem: Departamento de Assistência Médico-
Social da Loja Maçônica Fraternidade Ubaense - DAMES -. de 
Ubá, Ibrahim Jacob; Ação Social Sul Mineira, de Três 
Corações. Aílton Vilela; Ipanema Futebol Clube, de Alfredo 
Vasconcelos, José Bonifácio; e Fundação Jaime Martins. de 
Divinópolis, Jaime Martins. Logo após, a Presidência 
redistribui o Projeto de Lei nQ 954/92, do Deputado Simão 
Pedro Toledo, ao Deputado Bonifácio Mourão e o Projeto de 
Lei nQ 1.230/93, da Procuradoria-Geral de Justiça, ao 
Deputado Roberto Amaral. ambos no 1Q turno. Encerrada a 1a 
parte dos trabalhos, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Roberto Amaral, que emite pareceres sobre as 
aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais do 
Movimento Familiar Cristão ECA, de Belo Horizonte; 
Associação de Assistência Entre Amigos - ASASENA -. de São 
João del-Rei; e Associação Comunitária dos Amigos de 
Congonhas, de Congonhas, os quais concluem pela aprovação 
das aplicaç6es. Submetidos a discussão e a votação, cada um 
por sua vez, são os pareceres aprovados. Continuando, o 
Presidente solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que proceda 
à leitura do parecer do Deputado Baldonedo Napoleão sobre o 
Projeto de Lei nQ 659/91, que conclui pela aprovação do 
projeto. com as Emendas do nQ 1 ao 4, no 1Q turno. Em 
seguida, informa estar reaberta a discussão desse parecer. 
cuja matéria estava em vista ao Deputado Raul Messias. 
Encerrada a discussão. o parecer é submetido a votação, 
sendo aprovado pelos membros presentes. O Deputado Bonifácio 
Mourão emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 954/92, 
concluindo pela aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, no 
1Q turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Roberto Amaral emite parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 1.230/93, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, na forma da 
Subemenda nQ 1, e com as Emendas do nQ 2 ao 4. Posto em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre 
a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993 . 
Célio de Oliveira, Presidente Roberto Amaral Raul 

Messias - Péricles Ferreira . 
ATA DA 1ª AUDI~NCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda. 
José Braga e Geraldo Rezende, membros da comissão 
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Marcos 
Helênio. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que. 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Não havendo 
correspondência a ser lida, o Presidente esclarece que esta 
reunião visa a promover amplo debate sobre temas que 
envolvam os direitos humanos a fim de se colherem sugestões 
e de se traçarem planos de ação que possam subsidiar a 
€laboração da proposta orçamentária do ano de 1994. A 
seguir, o Presidente tece considerações sobre o tema "Os 
Meninos de Rua", definido por esta comissão juntamente com o 
Fórum Mineiro em Defesa da Vida, e afirma que uma discussão 
abrangente é necessária para que, na votação do Orçamento do 
Estado, sejam inseridos recursos para a vigência do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Geraldo Rezende, que relata a visita 
feita ao Centro Especializado de Orientação ao Menor - CEOM. 
O Presidente registra a presença do Sr. Edvaldo Piccinini 
Teixeira, Cel. da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
da Sra. Lúcia Cunha Frota, Coordenadora da Comissão Pastoral 
dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte; da 
Vereadora Maria do Rosário Caiafa. Presidente da Comissao de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte; do 
Sr. Alfredo Carlos Gomes. representante do Secretário de 
Esportes. Lazer e Turismo; do Sr. José Celso Garcia, 
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social; da Sra. Gláucia Barros Sander, 
Coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Estado de Minas Gerais; do Sr. Luiz Carlos 
Balb1no Gambogi. Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas 
Gerais, e do Sr. Rómulo de Carvalho Ferraz, Assessor da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Estado de Minas 
Gerais. Após a exposição das autoridades acima mencionadas. 
conforme consta nas notas taquigráficas, também fazem uso da 
palavra o Deputado Marcos Helênio; a Sra. Carmelita Correia 
Moreira. Coordenadora do Movimento de Luta - Pró-Creches da 
Grande Belo Horizonte; o Pe. Henrique de Moura Faria, da 
Coordenadoria dos Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. e o Sr. Antônio Aurélio 
Oliveira Costa. Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Encerrados os debates. 
o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados o Secretário 
de Estado da Justiça, Deputado Mário Assad; o Dr. Tarcísio 
Martins da Costa, Juiz de Direito da Infância e da Juventude 
da Comarca de Belo Horizonte; o Dr. Ivan Mehri, Coordenador 
das Promotorias da Infância e da Juventude do Estado de 
Minas Gerais; a Ora. Denise Seabra de Assis, Delegada do 
Centro Especializado de Orientação ao Menor - CEOM -. e os 
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representantes do Fórum Mineiro em Defesa da Vida para 
discutirem sobre os meninos e as meninas em situação de 
risco. particularizando-se a situação do CEOM. Em virtude de 
o requerimento ser do Presidente da comissão, este passa a 
Presidência ao Deputado Márcio Miranda: submetida a votação, 
a proposição é aprovada por unanimidade. Reassumindo os 
trabalhos, o Presidente agradece a presença dos convidados e 
dos Deputados, convoca os parlamentares que compõem esta 
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Marcos 

Helênio - Geraldo Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PROJETO DE LEI Ng 1.494/93* 
Anexo 

(a que se refere o art. da Lei nQ de .... de .... 
de 1993) 

Tabela 21 
Atos do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais 

%VR 
1 - Averbação 
para retificar, restaurar ou cancelar registro, inclusive 
as anotações por ordem judicial 20 
2- Habilitação e Celebração de Casamento 
a) autuação de documentação para habilitação de casamento, 
exclusive edital, publicando e parecer do Ministério 

Público 30 
b) havendo expedição de edital para outra jurisdição, 
inclusive remessa da respectiva certidão 5 
c) realização do casamento fora do cartório, exclusive 
condução: 
- dentro da sede do distrito 50 
- fora da sede do distrito 100 
- após as 18 horas 150 
d) lavratura do assento de casamento 5 
e) afixação de edital recebido de outra jurisdição 7 
3 - Registro 
a) de nascimento, no prazo legal 7 
b) de nascimento, fora do prazo legal 15 
c) de óbito, no prazo legal 7 
d) de óbito, fora do prazo legal 15 
e) de emancipação, interdição e ausência 20 
f) de adoção 20 
Nota: O registro de óbito compreende o fornec1mento da 
certidão necessária ao sepultamento. 
4 - Transcrição 
a) assento de nascimento. casamento ou óbito de brasileiro 
em pais estrangeiro 20 
b) de termo de opção pela nacionalidade brasileira 20 
c) petições respectivas 25 
5 - Buscas 
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em autos. 1 ivros e documentos arquivados 3 
(*- O Projeto de Lei nQ 1.494/93, publicado na edição de 

26/6/93, pág. 28, col. 3, inclui o anexo acima.) 
PROJETO DE LEI NQ 1.610/93 

Dispõe sobre o Fundo de Previdência Complementar do 
Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa - PRELEGIS 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Fundo de Previdência Complementar do Servidor 

da Secretaria da Assembléia Legislativa - PRELEGIS-, nos 
termos das Leis Complementares nQs 27, de 18 de janeiro de 
1993, e 29, de 26 de julho de 1993, é o instituído pela 
Deliberação da Mesa nQ 287, de 28 de novembro de 1984, que 
continua em vigor com as seguintes modificações: 

"Art. 4Q- Fica criado o Fundo de Previdência Complementar 
do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa 
PRELEGIS -. com a final idade de complementar a pensão devida 
em decorrência de sua morte. a que têm direito seus 
dependentes junto ao Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais. 

p 1Q - À falta de dependência do IPSEMG, considera-se 
dependente o descendente ou o ascendente sucessivo, 
observada a ordem de vocação hereditária do Código Civil, 
excluído o direito de representação. 
~ 2Q -Ressalvado o disposto no "caput" e no parágrafo 

anterior, é considerado dependente quem seja designado pelo 
participante-contribuinte. 

§ 3Q A pensão concedida nos termos dos parágrafos 
anteriores terá a duração de 5 (cinco) anos. 

f 4Q - A perda da condição de dependente por qualquer dos 
complementados importa rateio em favor dos remanescentes. 

f 5Q - A dependência não se extingue enquanto perdurar a 
invalidez, desde que o beneficiário não disponha de renda 
própria. 

f 6Q - É indeterminado o prazo de duração do PRELEGIS. 
Art. 5Q - O PRELEGIS é uma ent 1dade contábi 1 e 

financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gera1s, sua patrocinadora, com administração própria e 
gestão da Mesa da Assembléia, sendo seu Conselho 
Deliberativo e Fiscal o órgão co-gestor . 
Parágrafo Unico - É encargo da patrocinadora assegurar 

apoios administrativo e material indispensáveis ao 
funcionamento do PRELEGIS. 
Art. 6Q É participante-contribuinte obrigatório do 

PRELEGIS, sendo automática sua inscrição. o servidor 
efetivo, o ocupante de cargo criado pela Lei no 8.443, de 6 
de outubro de 1983, o detentor de função pUblica e o inativo 
da Secretaria da Assembléia . 
Art. 7Q- . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · ...... · · · · · · · · · · · · · · 

III - pagamento de taxa de reinscrição correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da contribuição mensal. 
Art. SQ- .. · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... . 
p 2Q - O atraso no recolhimento da contribuição importa 

correção monetária mensal por índice Oficial. a critério do 
ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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órgão co-gestor, 
de juros legais. 

e multa de 10% (dez por cento), acrescidas 

Art. 9Q- São fontes de receita do PRELEG!So 
I - contribuição mensal: 
a) do participante-contribuinte, mediante desconto em 

folha, tendo por base a soma do vencimento dos adicionais e 
das gratificações de caráter permanente. ou dos proventos 
ou, ainda. da complementação da pensão recebida, 
correspodente a: 

1 - 2% (dois por cento) do valor percebido até CR$92.076,00 
(noventa e dois mil e setenta e seis cruzeiros reais); 
2- 2.6% (dois vírgula seis por cento), de CR$92.076,01 

(noventa e dois mil e setenta e seis cruzeiros reais e um 
centavo) a CR$185.592,00 (cento e oitenta e cinco mil 
quinhentos e noventa e dois cruzeiros reais); 
3- 5,02% (cinco virgula zero dois por cento), acima de 

CR$185.592,01 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e 
noventa e dois cruzeiros reais e um centavo); 

b) da patrocinadora. correspondente a 7% (sete por cento) 
do valor da folha de pagamento do pessoal da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

V - dotações consignadas 
em créditos adicionais; 

VI - outros recursos. 

no orçamento fiscal do Estado ou 

Parágrafo único - Integram ainda o património do PRELEGIS 
os bens móveis e imóveis que se destinem a seu funcionamento 
ou â expansão de suas receitas. incluidos, desde logo, os 
lotes 3 (três) e 4(quatro) da quadra 11a (décima primeira) 
da 12a (décima segunda) seção urbana de Belo Horizonte. 
situados no Bairro Santo Agostinho, com limites, área e 
confrontações constantes na Planta Cadastral no DES-
5.466AOOO-A-33. 

Art. 12- .................................. . 
p 2Q -A transformação ou extinção do cargo ou função 

pública do participante implicará revisão da complementação 
da pensão. Na hipótese de extinção, o valor para o cálculo 
será o do vencimento do cargo ou função pública. ou o de 
valor mais prox1mo. 

1 3Q -Se a transformação do cargo ou função pública 
importar redução de vencimento. manter-se-á a complementação 
da pensão na base de cálculo anterior. 

p 4Q- Na hipótese dos§§ 1Q e 2Q do art. 4Q, será deduzida 
do valor apurado na forma deste artigo a quantia 
correspondente à pensão que o IPSEMG atribuiria a dependente 
de servidor com remuneração igual ou a mais próxima à do 
servidor falecido . 

§ 5Q - A complementação da pensão somente será devida ao 
dependente do participante reinscrito, observada a seguinte 
proporção, calculada sobre o valor apurado na forma do 
''caput'': 
I de (um) a 2 

contribuição, 20% (vinte 
11 - de 2 (dois) anos 

(quarenta por cento); 

(dois) anos 
por cento); 

e 1 (um) dia 

de recolhimento da 

a 3 (três) anos, 40% 
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III - de 3 (três) anos e 1 (um) dia a 4 (quatro) anos. 60% 
(sessenta por cento); 

IV - de mais de 4 (quatro) anos e 1 (um) dia, 80% (oitenta 
por cento); e 
V- de 5 (cinco) anos em diante, 100% (cem por cento). 
Art. 13- A administração do PRELEGIS é exercida, resalvado 

o disposto no art. SQ, por sua diretoria. 
f 1Q- A diretoria é composta de 5 (cinco) membros efetivos 

e de 5 (cinco) suplentes, eleitos pelo Conselho Deliberativo 
e Fiscal, e exercerá, além de outras, atribuições de 
gerenciamento e as referidas no inciso li do art. 4Q da Lei 
Complementar nQ 27. de 18 de janeiro de 1993. 

p 2Q - A eleição de que trata o § 1Q só pode recair em 
participante-contribuinte do fundo. 

f 3Q -O mandato da diretoria terá duração de 1 (um) ano, 
permitida a reeleição. 

f 4Q - No caso de vaga, proceder-se-á a nova eleição. 
~ SQ - A diretoria será presidida por um de seus membros, 

por estes escolhido. permitida a recondução. 
Art. 14 As atribuições e as responsabilidades dos 

Diretores serão fixadas em regimento interno elaborado pela 
diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo e Fiscal e 
homologado pelo Presidente da Assembléia Legislativa. 
Parágrafo único - Incumbirá a um dos Diretores. por estes 

indicado. executar as decisões da diretoria. sendo que as de 
natureza financeira conjuntamente com o Presidente.". 
Art. 2Q- O grupo coordenador do PRELEGIS, presidido por um 

membro da Mesa da Assembléia e por esta anualmente 
designado, vedada a recondução, é integrado ainda pelo 
Diretor do órgão do planejamento da Secretaria da 
Assembléia, por um representante da diretoria e por dois 
representantes do órgão co-gestor. 
Parágrafo único O Presidente, em suas faltas e 

impedimentos, será substituído pelo integrante mais idoso do 
grupo coordenador. 
Art. 3Q -A concessão e o pagamento de pensão complementar 

pelo PRELEGIS dependerão da satisfação prévia dos encargos 
financeiros de responsabilidade do participante e da 
patrocinadora, no caso de servidor a que se refere o art. 4Q 
da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, observado o 
disposto no parágrafo único de seu art. 17. 

Art. 4Q Incumbe ao PRELEGIS. mediante repasse de 
numerário e comissão de 3% (três por cento) sobre o valor da 
folha, o pagamento dos atuais pensionistas complementados 
diretamente pela Assembléia Legislativa. 

Art. SQ O servidor com cancelamento automático de 
inscrição, desde que a requeira, pode reinscrever-se no 
PRELEGIS, observado o disposto no art. 7Q da Deliberação da 
Mesa nQ 287, de 28 de novembro de 1984, com as modificações 
desta 1 e i. 
Art. 6Q 

publicação. 
Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

Art. 7Q Revogam-se 
especialmente o inciso IV 

as disposições em contrário, 
do art. 8Q e os arts. 16 e 17 da 
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Del1beração da Mesa nQ 287, de 28 de novembro de 1984, bem 
assim os arts. 4Q e 5Q da Deliberação da Mesa nQ 293, de 30 
de janeiro de 1985. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 26 de agosto de 

1993. 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho 
Justificação: O presente projeto resulta de determinação 

das Leis Complementares nQs 27, de 18/1/93. e 29, de 
26/7/93. Ambas cuidam da instituição. da gestão e da 
extinção de fundos públicos no âmbito dos Poderes Executivo 
e Legislativo. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixou a tramitação de 
projetos dessa natureza até o dia 31 de agosto do corrente 
ano. como condição para inclusão de recursos no Orçamento de 
1994. 
Tomou-se como texto básico do projeto de lei ordinária o 

regulamento especial em vigor, a Deliberação da Mesa nQ 287, 
de 28/11/84, que instituiu o PRELEGIS. feitas as devidas 
adequações às diretrizes das leis complementares 
mencionadas. 
-Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para 

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

Dispõe sobre 
Legislativa do 
providências. 

A Assembléia 
decreta: 

PROJETO DE LEI No 1.611/93 
o Fundo de Apoio-Habitacional 
Estado de Minas Gerais FUNDHAB 

Legislativa do Estado de 

da Assembléia 
- e dà outras 

Minas Gerais 

Art. 1Q -O Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais FUNDHAB , nos 
termos das Leis Complementares nQs 27, de 18 de janeiro de 
1993, e 29, de 26 de julho de 1993, é o instituído pela 
Deliberação da Mesa nQ 399, de 16 de novembro de 1989, com 
as regulamentações posteriores. a qual continua em vigor, 
com as seguintes modificações: 

''Art. 1Q- Inclui-se o auxilio habitacional ao servidor da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, desde que 
contribuinte-participante do PRELEGIS. na assistência 
prevista no art. 221 da Resolução nQ 800. de 5 de janeiro de 
1967. 

Art. 2Q- São recursos que compõem o fundo: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do 

Estado, ou em créditos adicionais; 
II os recursos resultantes da participação dos 

integrantes do fundo, no percentual de 4% (quatro por cento) 
do financiamento; 

III -outros recursos. 
Parágrafo único - Constituem ainda recursos do fundo os 

integralizados na forma do regulamento em vigor . 
Art. 3Q -O apoio habitacional consiste em oferecer ao 

servidor condições de obtenção de moradia própria, mediante 
financiamento." . 
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Art. 2Q- O prazo de duração do fundo é indeterminado. 
Art. 3Q -A administração do fundo é exercida por sua 

diretoria. 
composição da diretoria é definida m Parágrafo único - A 

regulamento próprio. 
Art. 4Q -É encargo da Assembléia Legislativa assegurar o 

apoio administrativo e o material indispensáveis ao 
funcionamento do fundo. 

Art. SQ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6Q Revogam-se as disposições em contrário, 
especilmente os arts. 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, BQ e 9Q da Deliberação 
da Mesa nQ 399, de 16 de novembro de 1989. 

Sala das Reuniões, ·26 de agosto de 1993. 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz. 
Justificação: Na elaboração deste projeto atende-se ao 

disposto nas Leis Complementares ngs 27, de 18/1/93, e 29, 
de 26/7/93, que tratam da instituição e da regulamentação de 
fundos no âmbito do Estado, observando-se, especificamente, 
a última lei citada, que contém as normas aplicáveis aos 
fundos do Poder Legislativo. 

Nos termos do art. 5Q da referida lei complementar, à Mesa 
da Assembléia compete propor projeto de lei que adapte os 
fundos existentes às normas da mesma lei e às da Lei 
Complementar nQ 27, de 18/1/93, estabelecendo o parágrafo 
único do mesmo artigo: "Até a promulgação da lei a que se 
refere o "caput" deste artigo, os fundos existentes no 
âmbito do Poder Legislativo se regerão pelos respectivos 
regu 1 ament os. " 

Tomou-se como texto básico para a redação desta proposição 
a Deliberação da Mesa nQ 399, de 16/11/89, com as alterações 
posteriores. 

A tramitação de projetos dessa natureza deve dar-se até o 
dia 31 de agosto, como condição, estabelecida pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, para inclusão de recursos no 
Orçamento de 1994. 

Publicado, vai o projeto 
parecer, nos termos do art. 
Regimento Interno. 

à Mesa da 
195, C/C o 

Assembléia para 
art. 103, do 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 206/91 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de 
lei em epígrafe objetiva criar linha de transporte 
rodoviário coletivo intermun1cipal. com sede em Cataguases. 

Na forma regimental, a matéria foi distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça, que se manifestou preliminarmente 
pela inconstitucionalidade do projeto. Por conseguinte, a 
proposição foi enviada ao Plenário para inclusão do parecer 
em ordem do dia. 
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Rejeitado o parecer preliminar de inconstitucionalidade. o 
projeto foi encaminhado a esta comissão, para receber 
parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo a criação de uma linha 

rodoviária intermunicipal de transporte coletivo, com sede 
em Cataguases, sob regime de permissão do DER. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a 
matéria, identificou a criação de linha de transporte 
coletivo intermunicipal como um ato de natureza meramente 
administrativa, o qual se insere na órbita de atribuições do 
Poder Executivo. 

Com efeito. a criação de linha de transporte coletivo 
intermunicipal é um serviço de utilidade pública prestado 
pela administração, quando esta reconhece a sua conveniência 
para os membros da coletividade. Assim, é somente o 
Executivo. Poder administrador por excelência, que deve e 
pode decidir sobre a conveniência, necessidade e 
oportunidade de implantação do serviço. uma vez que esta 
pressupõe, necessariamente. estudo técnico apropriado, bem 
como a apuração das condições específicas da região para a 
implantação da linha. 

Trata-se, portanto, de um ato administrativo praticado no 
exercício da competência conferida ao administrador. 

Ressalte-se que o DER, atendendo a diligência solicitada 
por esta comissão no tocante à implantação da linha de 
transporte coletivo a que se refere o projeto. informou-nos 
que o requisito indispensável para viabilizar uma linha é a 
existência de demanda, que, no presente caso, inexiste. 
conforme levantamentos feitos pelo departamento. 

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

nQ 206/91. 
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1993. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro António, Relator -

António Fuzatto - José Leandro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.455/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado José Militão. o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Hospital 
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ilicínea. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou impedimento à sua normal 
tramitação. vem o projeto a esta comissão a fim de receber 
parecer para o 1Q turno de deliberação conclusiva. na forma 
regimental. 

Fundamentação 
O Hospital São Vicente de Paulo é uma sociedade civil de 

beneficência social, vinculada à Conferência São Vicente de 
Paulo. A entidade desenvolve um trabalho de grande alcance 
social, notadamente no que se refere à prestação de serviços 
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a pessoas carentes, inclusive a beneficiários do FUNRURAL e 
do INSS. 

Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de utilidade 
pública do referido hospital. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

.455/93. no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 485/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio de Oliveira. o projeto de lei 
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. com 
sede no Municipio de Candeias. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça. que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta comissão emitir parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço direciona suas ações para a educação, 

habilitação, reabilitação e inserção social das pessoas 
portadoras de deficiência, criando condições para que 
desenvolvam suas faculdades e seu sentido de 
responsabilidade enquanto membros úteis da sociedade. 

Assim sendo. a instituição tem importância fundamental 
para a comunidade, fazendo jus ao reconhec1mento de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluimos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.485/93. no 10 turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 448/93 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
de lei em tela tem por objetivo declarar de 
pública a Organização Pacifista e Ecológica Paz e 
- PALÍBER -. com sede no Município de Ponte Nova. 

o projeto 
ut; 1 idade 
Liberdade 

Após publicada, a proposição foi examinada preliminarmente 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que reconheceu sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Dando continuidade à tramitação regimental, compete-nos, 
agora, emitir sobre a matéria parecer para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva . 

Fundamentação 
A mencionada organização ambientalista, além de trabalhar 

em favor da paz, caracteriza-se pela atuação voltada à 
defesa e à preservação do meio ambiente. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Isso posto, torna-se patente a oportunidade de se declarar 
de utilidade pública a entidade em pauta. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação. no 1Q turno, 

do Projeto de Lel no 1.448/93. na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1993. 
Miguel Barbosa, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.488/93 

De autoria 
nQ 1.488/93 
Fraternidade 
Capital. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei 
objetiva declarar de utilidade pública o Lar 
Maria de Nazaré - LAFRAMN -. com sede nesta 

Publicado, foi o projeto encaminhado â Comissão de 
Constituição e Justiça para exame preliminar. a qual não 
encontrou impedimentos a sua normal tramitação. Vem, agora, 
a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço desenvolve um trabalho filantrópico, 

uma vez que presta assistência a pessoas com seqüelas de 
paralisia cerebral, as quais se encontram abandonadas. 

Pelo relevante serviço que presta à comunidade, a entidade 
faz jus à declaração de sua utilidade pública. 

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

1.488/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.492/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.492/93, da Deputada Maria Olívia, 
pretende declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente 
de Paulo, com sede no Município de Santo Antônio do Monte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta comissão emitir parecer para o lQ turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
De elevados fins humanitários, o Asilo São Vicente de 

Paulo tem por objetivo a proteção aos anc1aos carentes e a 
pessoas desamparadas social e materialmente, assegurando a 
esse grupo a sobrevivência física. a integração social e a 
superação de suas carências específicas. 

Incluída entre os direitos sociais dos cidadãos pela 
Constituição Federal, a assi.stência social é instrumento 
relevante na redução dos efeitos das desigualdades sociais, 
o que torna a entidade merecedora da declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.492/93, no 1Q turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões. 30 de agosto de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.493/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lel nQ 
1.493/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. com sede no 
Município de Itabirito. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta comissão emitir parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar 

promoção do excepcional, em benefício do 
ações de assistência moral e material. 

tem como meta a 
qual desenvolve 

Por se dedicar à educação do excepcional objetivando sua 
integração na vida em sociedade e seu enriquecimento como 
pessoa, a entidade faz jus à declaração de sua utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.493/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1993. 

Adelmo Carneiro Leão. Relator. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.228/93 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto 

de Lei ng 1.228/93 visa a declarar de utilidade pública a 
Associação dos Servidores Municipais de Bambuí - ~SMB -, com 
sede no Município de Bambu i. 

O projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Cabe, agora, a esta comissão emitir parecer para o 2Q turno 
de deliberação conclusiva. Anexa apresentamos a redação do 
vencido. que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A referida associação é uma instituição sem fins 

lucrativos, que se propõe trabalhar pelo desenvolvimento e 
pelo bem-estar social dos servidores daquele município . 

Voltada para a defesa dos direitos de seus associados, a 
entidade faz jus à declaração de sua utilidade pública . 

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

Lei nQ 1.228/93, na forma do vencido no 1Q turno . 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. 
António Fuzatto, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
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PROJETO OE LEI NQ 1.228/93 
Declara de 

Municipais de 
Bambu í . 

utilidade pública a Associação dos Servidores 
Bambuí - ASMB - com sede no Município de 

A Assembléia 
decreta: 

Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1Q- Fica declarada 
dos Servidores Municipais 
Municipio de Bambuí. 

de utilidade pública a Associação 
de Bambuí - ASMB -, com sede no 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de 
publicação. 

Art. 3Q-
PARECER 

Revogam-se as disposições em contrário. 
SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 

NQ 305/91 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 

sua 

De autoria do próprio autor do Projeto de Lei nQ 305/91, o 
Deputado Gilmar Machado, o Substitutivo nQ 1 foi apresentado 
em Plenário, durante a fase de discussão da proposição no 1Q 
turno. 

Encerrada a supracitada fase do procedimento legislativo, 
vem o substitutivo a esta comissão, para receber parecer, 
nos termos dos arts. 195, § 2Q, e 103, I, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame peca, inicialmente, por persistir no 

vicio de inconstitucionalidade em que incorre o projeto a 
que visa suceder. Referimo-nos à invasão da esfera de 
atribuições do Executivo, uma vez que a este cabe, 
privativamente, deflagrar o processo legislativo no caso de 
matéria concernente ao regime jurídico único dos servidores 
públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional, incluído o provimento de cargo, segundo o que 
dispõe o art. 66, III, "c", da Carta mineira. 

Quanto ao mérito, entendemos que o substitutivo ora 
examinado, a despeito de objetivar a correção de uma 
irregularidade nos quadros dos órgãos e entidades da 
administração pública estadual. não a sana de forma 
satisfatória, atacando-a em todos os seus aspectos. Ao con-
trârio, estabelece discriminações quanto a funções, quais 
sejam as de ascensorista, motorista, garçom, contínuo, 
faxineiro e digitador, de modo que "a emenda tornou-se pior 
que o soneto", ou seja, o substitutivo é pior que o projeto. 

A nosso ver, a matéria relativa a contratação indireta de 
mão-de-obra, ou seja, por meio de interposta pessoa, pelos 
órgãos e entidades da administração pública estadual, é por 
demais polêmica, requerendo um estudo mais aprofundado, quem 
sabe por ocasião da revisão constitucional vindoura. 

Conclusão 
Somos pela rejeição do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei 

nQ 305/91 . 
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993 . 
Bonifâcio Mourão, Presidente - Álvaro António, Relator -

Antônio Fuzatto (voto contrârio) - José Leandro . 
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