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Belo Horizonte, quarta-feira, lg de setembro de 1993

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Aprovo o Parecer nQ 2.959/93, da Procuradoria-Geral da

Assembléia, sobre pedido de reconsideração apresentado pelo
Sr. Marco Aurélio Flores Carone, mantendo, em conseqüência,
a decisão desta Presidência publicada em 7/8/93, posto que
subsistentes os seus fundamentos.
Sala da Presidência, 27 de agosto de 1993.
José Ferraz, Presidente.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.366/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Miranda, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade denominar de Sebastião Araújo o
estabelecimento oficial de ensino do Distrito de Bicas, no
Município de Rio Piracicaba.
Publicado em 6/7/93, 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
Pela documentação que instrui o projeto, constata-se que _o
referido estabelecimento de ensino não possui denominação
registrada no Cadastro de Bens Imóveis do Estado.
Na justificação do projeto verifica-se que o Sr. Sebastião
Araújo viveu de 16/10/1902 a 20/8/91, tendo prestado
relevantes serviços à comunidade de Bicas, notadamente no
âmbito educacional, tendo-se destacado por suas notórias
qualidades pessoais, satisfazendo, assim, aos requisitos da
Lei nQ 5.378. de 3/12/69, alterada pela Lei flQ 7.621, de
13/12/79.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.366/93.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -
Clêuber Carneiro - Célio de Oliveira - Wanderley Ávila -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.504/93

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.504/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
pretende declarar de utilidade pública a Associação da
Mulher Gloriense - AMGLO -, com sede no Município de São
João Batista do Glória.



Publicado, foi o projeto enviado preliminarmente à Comissão
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, cabe,
agora, a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no lQ turno.

Fundamentação
A Associação da Mulher Gloriense é uma sociedade civil

cuja finalidade é promover realizações em defesa dos
direitos da mulher, lutando contra sua opressão,
discriminação e marginal ização. Além disso, colabora com
entidades congêneres na execução de programas de
desenvolvimento da comunidade local.
Assim, tendo em vista os relevantes serviços prestados pela
entidade, julgamos oportuno que seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, quanto ao mérito, somos pela aprovação
do Projeto de Lei flQ 1.504/93, no lQ turno, na forma
proposta.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
José Braga, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.540/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.540/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, tem por escopo declarar de utilidade pública a Igreja
Evangélica do Avivamento Espiritual, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicada em 6/8/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de matéria regulada pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração da
utilidade pública de entidades.
o exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
entidade atende a todas as exigências da mencionada lei.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.540/93, em sua forma original.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Wanderley Ávila.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.541/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, a proposição em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cultural, Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro -
ACAF -, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.



Publicada em 6/8/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço atende a todos os requisites da Lei ng
5.830, de 6/12/71, que disciplina matéria, conforme
documentação apensa ao processo.
Não há, portanto, óbices à sua normal tramitação na Casa.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.541/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Wanderley Ávila.



Belo Horizonte, quinta-feira, 2 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 425,3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas - Correspondência: Mensagens ngs 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388 e 389/93 (Projetos de Lei nos 1.612. 1.613,
1.614, 1.615, 1.616, 1.617, 1.618 e 1.619/93,
respectivamente), do Governador do Estado; Oficio ng 26/93,
do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 1.610 e
1.611/93 - Decisão da Presidência - Interrupção dos
trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Adelrno Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Arnbrósio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Edward Abreu -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Ibrahim
Jacob - Ivo José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - Marcos Helênio -Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Péricles Ferreira - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Hen-
riques - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

- O Deputado Jorge Hannas, 2o-Secretário ad hoc, procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Eduardo, lg-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 382/93*

Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo para a Infância e a Adolescência -
FIA - e dá outras providências.
O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a



qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA E O
SEU INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO lQ DA LEI COMPLEMENTAR Ng 27, DE 18 DE JANEIRO DE
1993.
O Plano Plurianual de Ação Governamental 1992/95 - PPAG,
definiu em seu Anexo 1, como uma de suas prioridades, a
atuação decisiva nas questões relacionadas à Criança e ao
Adolescente. Além disso, no capitulo referente às políticas
setoriais para 1992/95, entre aquelas que se relaciona à
efetividade dos direitos de cidadania, destacam-se os
compromissos do Governo no sentido de ... implementar
políticas de atendimento aos jovens tendo como parâmetros os
direitos instituídos pela Constituição e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Nesse sentido, constituem diretrizes principais desta
política, a descentralização e municipalização do
atendimento, e a cooperação entre o Poder Público e as
entidades não-governamentais.
Por outro lado, desde o inicio da atual gestão, os órgãos e

entidades públicas afetas à questão, em uma ação direta ou
subsidiando entidades não-governamentais, vem procurando
adaptar os programas já existentes aos parâmetros da Lei
Federal ng 8.069 de 13/jul./90, bem como procurando
desenvolver novos mecanismos de ação sob suas orientações.
Lei ng 10.501, de 17/out./91 constituiu-se em um passo
importante nesse sentido, ao estabelecer, no âmbito do
Estado, as políticas sociais, em suas várias dimensões,
relacionadas ao desenvolvimento físico, mental, moral e
social dos jovens. E instituído além disso, o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, na
estrutura da Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social
- SETAS.
Composto por 16 representantes (do setor público e da
sociedade civil) que não percebem nenhuma remuneração, o
Conselho é responsável pelo monitoramento das políticas e
das ações ligadas ao atendimento dos direitos dos jovens.
Ressalte-se, ainda, que a Lei 10.501 criou também o fundo
para a infância e Adolescência - FIA - como, aliás, já
previa o Estatuto - que foi regulamentado pelo Decreto ng
33.645 de 02/jun./92. Nesse ano, a aplicação dos recursos se
deu por meio de crédito especial na programação orçamentária
que agregava os fundos estaduais. Além dos recursos do
Tesouro do Estado, o FIA recebeu, também, recursos de
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subvenção de Deputados Estaduais, podendo, assim, proceder
repasses de recursos para órgãos públicos e entidades não-
governamentais, visando atendimentos emergenciais aos
programas de integração da criança e do adolescente
carentes.
No corrente ano, já constam, normalmente, recursos do
Tesouro Estadual para o FIA, no Orçamento, como também já
estão sendo efetuados contatos com diversos segmentos da
sociedade civil para participação nos programas.
A SETAS, gestora administrativa e operacional do Fundo e a
quem está institucionalmente vinculado o Conselho, já
apresentou, à Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN, demonstrativos analíticos onde
se comprova a aplicação dos recursos nos programas de
atendimento aos jovens.
E inegável, portanto, o interesse público da FIA, uma vez
que, além de destinarem seus recursos a programas
relacionados a criança e adolescente - prioridade em nível
nacional e estadual - a sua concepção atende totalmente ao
que determina e orienta o Estatuto, como também à diretrizes
do PPAG.
A viabilidade técnico-econômico do fundo, por sua vez,
estará garantida pela sua vinculação direta ao Conselho -
como, aliás, determina a Lei nQ 8.069 - que reúne as
condições necessárias para definir e priorizar os programas
a serem enquadrados e para decidir sobre os termos dos
financiamentos e repasses a serem concedidos com seus
recursos. A gestão administrativa e operacional a cargo da
SETAS colaborará para o eficiente monitoramento dos
programas a serem implementados com recursos do fundo.
O projeto de Lei ora apresentado propõe a criação do FIA
nos termos da Lei Complementar ng 27, em substituição à
forma atual que o considera uma subconta do FUNDES. Isso,
certamente, lhe dará maior transparência e agilidade, tanto
na captação quanto na aplicação de seus recursos. Instituído
desta forma, o FIA será incluído no Orçamento de 1994 como
uma unidade orçamentária especifica, como determinam as
Constituições federal e estadual e como prevê a Lei das
Diretrizes Orçamentárias - LDO do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.612/93
Cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e

dá outras providências.
Art. lo - Fica criado o Fundo para a Infância e a

Adolescência - FIA -, que tem por objetivo criar condições
financeiras e de administração de recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao
adolescente.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta Fundo para a Infância e a Adolescência, do Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES -, aberta na
forma da Lei no 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2o - Poderão ser beneficiários dos recursos do Fundo
para a Infância e a Adolescência - FIA -:



I - órgãos e entidades públicos estaduais e municipais
responsáveis pela execução de programas de atendimento à
criança e ao adolescente;
II - entidades não-governamentais, legalmente constituídas,

sem fins lucrativos, comprovadarnente de utilidade pública,
voltadas para o atendimento da criança e do adolescente e
com área de atuação no Estado de Minas Gerais.
Art. 3Q - O Fundo para a Infância e a Adolescência -

FIA - será constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

créditos adicionais;
II - recursos provenientes do Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente;
III - doação, auxílios, contribuição e legados que lhe

venham a ser destinados;
IV - recursos provenientes de multas decorrentes de
condenações civis ou de imposição de penalidades
administrativas previstas na Lei Federal ng 8.069. de 13 de
julho de 1990;
V - resultado das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
VI - recursos de qualquer origem.
Art. 4g - O Fundo para a Infância e a Adolescência FIA -,
de natureza e individuação contábeis, terá prazo
indeterminado de duração e seus recursos serão destinados a
repasses ou a financiamentos de:

- programas de proteção especial à criança e ao
adolescente expostos a situação de risco pessoal e social,
cujas necessidades de atenção extrapolem o âmbito de atuação
das políticas sociais básicas e assistenciais;
II - projetos de pesquisa, de estudos e de capacitação de

recursos humanos necessários à elaboração, implantação e
implementação do Plano Estadual de Proteção Especial à
Criança e ao Adolescente;
III - projetos de comunicação e divulgação de ações de

defesa dos direitos da criança e do adolescente;
IV - projetos de construção, reforma, ampliação, aquisição

de imóveis, bem como material permanente necessário à
implantação e implementação das ações do Plano Estadual de
Proteção Especial à Criança e ao Adolescente.
Art. 5 - As condições de financiamento ou de repasse de
recursos e as contrapartidas a serem exigidas dos
beneficiários serão definidas pelo Grupo Coordenador, em
consonância com as deliberações do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de que trata a Lei ng
10.501, de 17 de outubro de 1991.
Parágrafo único - O enquadramento e a priorização dos
projetos candidatos à liberação dos recursos do Fundo
estarão a cargo do Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
Art. 6 - O Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -,
terá como gestora a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social e como agente financeiro o Banco do Estado de Minas
Gerais S.A. - BEMGE -:



Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum
tipo de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 7Q - Integram o Grupo Coordenador:
1 - um representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho

e Ação Social
IV - um representante da Fundação Estadual do Bem-Estar do

Menor - FEBEM -;
V - um representante do Banco do Estado de Minas Gerais
S.A. - BEMGE -;
VI - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
VII - dos representantes da sociedade civil, membros do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
indicados em sua plenária.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo e em
deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
II - acompanhar a sua execução.
Art. 8g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -,
especialmente no que se refere à:

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

transitórias de caixa do Fundo.
Art. 9g - Os demonstrativos financeiros do Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA -, obedecerão ao disposto na
Lei Federal nQ 4.320. de 17 de março de 1964, e nas normas
gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
para a Infância e a Adolescência - FIA -.
Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo para a
Infância e a Adolescência correrão pela dotação orçamentária
1915. 15814832,250.4313.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lo de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
- 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.



(* - Publicado de acordo com o texto original.)
MENSAGEM NQ 383/93*

Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB - e dá outras providências.
O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB E O
SEU INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO lo DA LEI COMPLEMENTAR Ng 27, DE 18/01/93.
Fundo de Desenvolvimento Urbano, FUNDEURB, foi instituito
pelo Decreto 17.071, de 02 de setembro de 1976, com a
finalidade de atender aos investimentos urbanos no Estado,
em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano e o Plano de Desenvolvimento do
Estado.
O FUNDEURB foi concebido, naquela época, como instrumento
de financiamento das necessidades urbanas do Estado em
ambiente marcado por forte centralização, no Governo
Federal, de todo o poder de formulação das políticas
públicas e, sobretudo, da posse das fontes de financiamento
que entre outras características permitiam elevado índice de
subsídios.
Ao longo do período de 1976 aos dias atuais, assistiu-se à

desativação das principais instituições que implementavam as
políticas urbanas, tais como o Banco Nacional da Habitação,
o GEIPOT, o SERPHAL, dentre outras.
A partir da Constituição Federal de 1988, assiste-se a nova

orientação, no sentido de descentralizar para os Estados e
Municípios as responsabilidades pela formulação e
implementação das políticas urbanas.
Assim, em seu Inciso 1 e seguintes, Art. 30, Cap. IV,
Titulo II, a Constituição Federal coloca como competência do
Município legislar sobre assuntos de interesse social,
instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, aí incluído o de transporte coletivo. Em seu Art.
182, CAPITULO II, Titulo VII, estabelece que a política de
desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público
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Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Secundando a Constituição Federal, a Constituição do Estado
de Minas Gerais estabelece as competências no tocante às
políticas de desenvolvimento urbano. Em seu Art. li, Incisos
VI, IX e X, estabelece como competência do Estado, comum à
União e ao Município, a promoção dos programas de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico, a proteção ao meio ambiente e o combate á poluição,
à pobreza e à marginalidade.
No âmbito das determinações constitucionais, é imperativo
que o Estado de Minas Gerais continue a dispor de seus
próprios instrumentos de financiamento de políticas urbanas,
dentre os quais o FUNDEURB se destaca como um dos mais
importantes.
Além disso, o próprio desempenho do Fundo, ao longo de todo
o seu período de operação, evidencia o seu relevante
interesse social para o Estado e também a sua viabilidade
sócio-econômica.
Ao longo do período 1980/92, o FUNDEURB aplicou cerca de
US$22,5 milhões no financiamento de política urbana no
Estado, beneficiando 287 municípios, através de 444
operações, e representando um valor médio, por operação, de
US$51,5 mil (ver quadro anexo). Estes dados revelam a
importância do FUNDEURB enquanto instrumento de
financiamento de política urbana e sua capacidade de
contribuir para a desconcentração espacial do investimento
ao longo do território do Estado. E importante destacar que
os recursos do FUNDEURB alavancaram um investimento global
da ordem de US$60,9 milhões no período mencionado, com
índice de inadirnplência bastante baixo: em 31 de março de
1993 esse índice, representado por toda a aplicação do BDMG
em financiamentos ao setor público foi de 4,42% sobre o
saldo de aplicação, evidenciando um excelente desempenho
operacional
Outro aspecto relevante do FUNDEURB é que, ao financiar pe-
quenos projetos de infra-estrutura urbana, possibilita o
acesso das populações carentes a serviços urbanos, tais como
pavimentação, drenagem, água e esgoto. E importante
ressaltar que, na ausência do FUNDEURB, essas populações
dificilmente se beneficiariam desses serviços. Ao contemplar
pequenos municípios e áreas de elevada concentração de
pobreza, o FUNDEURB revela o seu alcance social,
possibilitando a redução de gastos com saúde, graças à
erradicação local de doenças de veiculação hídrica,
constituindo-se, por exemplo, em importante meio de
prevenção do cólera, ao financiar pequenos projetos de
saneamento básico, que permitem eliminar esgotos que correm
a céu aberto, complementando as ações do Estado no campo de
saneamento básico.
Considerando, portanto, o relevante interesse social do
Fundo, a sua viabilidade técnico-econômica e sua direta
observância às determinações constitucionais, o FUNDEUR8
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apresenta-se como um dos fundos estaduais a serem
regulamentados, em observação à Lei Complementar no 27.

PROJETO DE LEI Ng 1.613/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano- FUNDEURB - e dá

outras providências.
Art. l Q - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB -, destinado a dar suporte financeiro a
investimentos urbanos municipais no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta FUNDEURB, do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Social - FUNDES -, aberta na forma da Lei no 8.402, de 6 de
julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FUNDEURB:
1 - municípios do Estado de Minas Gerais, autarquias e as

fundações mantidas pelo Poder Público Municipal;
II - entidades públicas municipais ou empresas controladas
pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam projetos
urbanos de interesse econômico e social para o Estado e seus
municípios.
Parágrafo único - A concessão de financiamento será
condicionada ao cumprimento, pelo beneficiário, das
exigências legais relativas ao endividamento do setor
público.
Art. 3g - O Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
será constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo de que o Estado seja mutuário;
III - retornos, relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos pelo Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
de operações de créditos contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. 4 - O Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -.
de natureza e individuação contábeis, será rotativo e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, inclusive como contrapartida de outras
fontes, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
artigo 3Q.

lg - O prazo para fins de concessão de financiamento será
de 10 (dez) anos, contados da data de vigência desta lei,
podendo o Poder Executivo propor a sua prorrogação baseado
na avaliação de desempenho do Fundo.

2 - Os recursos do Fundo serão utilizados no
financiamento de planos e projetos de desenvolvimento urbano
e das respectivas obras, bem como para a aquisição de
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equipamentos gerais, desde que comprovada a sua necessidade
para o atendimento á população local

3 - O Grupo Coordenador, de que trata o artigo 8g desta
lei, definirá o limite de financiamento por município,
incluídas as fundações, autarquias, entidades públicas e
empresas controladas pelo Poder Público Municipal, sem
prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 2g desta
lei.
Art. 5g - Os financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - obedecerão às
seguintes condições gerais:
1 - o valor do financiamento não poderá ultrapassar 90%
(noventa por cento) do investimento a ser realizado;
II - ao beneficiário caberá prover o restante dos recursos

necessários à implantação do projeto;
III - o prazo de carência será de até 12 (doze) meses, não
podendo exceder 2 (dois) meses do término previsto para
execução do projeto financiado;
IV - o prazo máximo de amortização será de 120 (cento e

vinte) meses, iniciando-se no mês subsequente ao do término
do prazo de carência, a ser definido por ocasião da análise
do projeto;
V - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo;
VI - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa
de juros, será de até 3% a.a. (três por cento ao ano)
incidente sobre o saldo devedor reajustado;
VIII - a amortização do principal será mensal, a partir do
término do período de carência;
IX - as garantias serão definidas pelo agente financeiro.
lg - Na concessão do financiamento será observado o

limite de financiamento por município, definido pelo Grupo
Coordenador.

2g - Em caso de novos pedidos de financiamento, a soma
dos saldos devedores das operações anteriores, acrescida da
nova solicitação, não poderá ultrapassar o limite definido.
Art. 6Q - O Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
terá como gestora a Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais e como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais
para a contratação de operação de financiamento com recursos
do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 70 - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB, especialmente no
que se refere a:
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- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - competirá também à Secretaria de Estado

da Fazenda a análise da prestação de contas e demonstrativos
financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 8g - Integram o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidade:

- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - compete ao Grupo Coordenador, além das

atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar a sua execução.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - obedecerão ao disposto
na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e nas
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -.
Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - correrão pela dotação
orçamentária no 1915.10091832.347-4313.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 384/93k
Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras
providências.
o projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
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Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO PRÓ-FLORESTA E O SEU INTERESSE PÚBLICO,
EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. lg DA LEI
COMPLEMENTAR 27, DE 18/01/93.
A significativa participação da biomassa de origem
florestal na matriz energética de Minas Gerais demonstra a
importância sócio-econômica do reflorestamento.
Historicamente, o suprimento de madeira, lenha e carvão

vegetal tem sido proveniente de desmatamentos predatórios da
vegetação nativa, comprometendo a biodiversidade e o habitat
natural de avifauna. Estima-se que apenas 30% do consumo
anual de carvão vegetal seja proveniente de florestas
artificiais.
Os incentivos fiscais via FISET-reflorestamento, no
passado, induziram a expansão da área reflorestada, sem,
contudo, avançar na questão da auto-suficiência, uma vez que
os projetos implantados foram mal conduzidos, não sofreram
fiscalização, acompanhamento e, consequentemente, foram
abandonados, na maioria, por falta de qualidade.
E nesse contexto que o Programa Pró-Floresta, já em

andamento, se apresenta como de fundamental importância para
o Estado, com destaque para o seu componente A, que trata,
exatamente, do financiamento à atividade de reflorestamento,
e para o qual a instituição deste fundo rotativo constitui-
se em passo fundamental
Vários aspectos relacionados a atividade de reflorestamento
em geral e a aspectos específicos do programa podem
demonstrar a viabilidade técnico-econômico do Fundo que se
propõe criar, bem como o seu interesse público.
1. Da atividade de reflorestamento
Do ponto de vista técnico, ressalte-se que a tecnologia de
implantação, manutenção e exploração das florestas
artificiais está dominada e em continua evolução. Institutos
oficiais de pesquisa e empresas do ramo desenvolvem
programas de investigação cientifica nas áreas de
melhoramento florestal, nutrição e manejo de solos, pragas e
doenças, qualidade de madeira, prevenção e controle de
incêndios, máquinas, equipamentos e destilação de madeira.
Deve-se, ainda, registrar que as condições de clima e de

solo predominante no Estado são adequadas para o crescimento
das espécies florestais de interesse econômico. Há grande
disponibilidade de terras impróprias para a atividade
agrícola mas aptas para reflorestamento, recursos humanos
capacitados e empresas especializadas na prestação de
serviços rurais. O acervo tecnológico, a experiência
adquirida, as condições edafoclimáticas e o mercado
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existente credenciam o Estado de Minas Gerais a uma vocação
natural para o desenvolvimento de projetos florestais.
Merece destaque também o papel gerador de empregos do setor

de reflorestamento. Segundo o Anuário Estatístico da
ABRACAVE as atividades de implantação, manutenção e
exploração florestal foram responsáveis pela criação de
58.938 empregos diretos em 1991, que alavancaram 130.549
empregos em atividades correlatas apenas no ramo
siderúrgico.
2. Do programa
O Pró-Floresta é atualmente um dos poucos programas de
gestão do Banco Mundial a nível nacional na área de
reflorestamento. O principal ponto que atesta sua
importância no Estado é a obrigatoriedade legal de auto~
abastecimento pelas empresas consumidoras de produtos de
biomassa, encarada com rigor com o advento da Lei nQ 10.561,
de 27/12/91, que dispõe sobre a política florestal no Estado
de Minas Gerais.
Esta lei estabelece em, no mínimo, 30% do consumo de 1992 a

utilização de matérias-primas proveniente de florestas de
produção e define um acréscimo anual de, no mínimo, 10% do
consumo, até atingir a auto-suficiência no final de 1998.
Sua aplicação vem exigindo dos empresários um enorme esforço
de investimento para adequar os quantitativos florestais
disponíveis àqueles estabelecidos pela nova legislação.
O reflorestamento em escala industrial preconizado pelo
Pró-Floresta pretende viabilizar a efetiva aplicação da Lei
e, ao mesmo tempo, redimir os danos causados pela imperfeita
condução dos programas anteriores. Deste modo, algumas
exigências são observadas com rigor: comprovação da
viabilidade técnica-econômica do projeto e contrapartida de
recursos próprios de, no mínimo, 50% (de modo a compartilhar
responsabilidades e o retorno real dos compromissos
assumidos). Todos os projetos obedecem normas de conservação
ambiental e somente são aprovados mediante laudo de vistoria
prévia e de fiscalização emitidos pelo IEF. Além disso, há
fiscalização contábil por parte do BDMG e de auditorias
externas independentes nas empresas e no Programa, para
comprovação da exata aplicação dos recursos financeiros.
3. Do desempenho do programa
Os projetos contratados até o final de fevereiro
correspondem a 19 operações com empresas que executam
projetos de reflorestamento, no valor total de US$19.585.905
(53% da meta financeira) que proporcionaram o efetivo
plantio de 46.5411ha de florestas (54% de meta física).
Acrescentando os 4 projetos em análise e as 3 propostas em
carteira, a demanda identificada totaliza 26 operações com
15 empresas. Os subempréstimos somam US$31605754 (86% da
meta financeira) para o reflorestamento de 62.832ha (72% da
meta física).
Constata-se, ainda, que os projetos contratatos até
fevereiro apresentam taxa interna de retorno acima da taxa
de juros cobrada pelo Programa; além disso, os fluxos de
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caixa orçados das empresas indicam a capacidade de
cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.
Todos os projetos contratados estão implantados e
desenvolvem-se com normalidade. Os relatórios de
fiscalização física e financeira elaborados pelo IEF e BDMG,
respectivamente, atestam que os cronogramas estão sendo
cumpridos regularmente.
4. Da avaliação do programa
A sua aceitação pelos empresários tem sido satisfatória
como demonstrado pelo Segundo Relatório Anual de Avaliação
realizado pela Universidade Federal de Viçosa, em junho de
1991, e também pelo portifólio do programa.
Outro importante indicador da viabilidade econômica do Pró-
floresta foram as conclusões de missão do Banco Mundial que
visitou o Estado de Minas Gerais, de 29/mar. a 27/abr/93 a
fim de acompanhar e avaliar o programa.
A missão reuniu-se com autoridades do Estado, cumpriu um
intenso programa de viagens a várias regiões, abrangendo as
principais atividades desenvolvidas pelos coordenadores e
executores do Projeto, e constatou o ritmo acelerado de
realização da maior parte dos seus componentes, bem como
alcance das principais metas estabelecidas em 1992.
A sua condução pelo Estado tem permitido estabelecê-lo como
modelo para abrangência em escala nacional, segundo
constatação do Banco Mundial
A missão considerou que o Estado tem obtido uni alto padrão
na avaliação, concessão e no desembolso e supervisão de
empréstimo.
5 - Considerações finais:
O Pró-Floresta constitui-se, portanto, em um programa de
extrema importância para Minas Gerais, apresentando-se, além
disso, como uma das poucas fontes de financiamento
compatíveis com a atividade florestal.
A possibilidade de alavancagem de recursos para o setor de
reflorestamento e mesmo a continuidade da provisão pelo
Banco Mundial serão reflexo da performance positiva da atual
gestão do Pró-Florestas.
A criação deste fundo rotativo apresenta-se, portanto, como
a garantia de sua eficiência, além de atender ao dispositivo
constitucional e à Lei Complementar ng 27 que regem a
instituição de fundos estaduais.

PROJETO DE LEI No 1.614/93
Cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Art. lg - Fica criado o Fundo Pró-Floresta, com o objetivo
de promover o desenvolvimento da atividade florestal no
Estado de Minas Gerais, visando ao fornecimento de matéria-
prima vegetal, para uso industrial e doméstico, e à
preservação do meio ambiente.

1Q - O fundo previsto neste artigo incorporará a subconta
Pró-Floresta do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social
- FUNDES -, aberta na forma da Lei flQ 8.402, de 6 de julho
de 1983.

2g - Os recursos do Fundo serão destinados à implantação
do Programa Pró-Floresta.
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Art. 2Q - Poderão ser beneficiários de operações d€
financiamento com recursos do Fundo Pró-Floresta:
1 - empresas industriais consumidoras de matéria-prima de

origem florestal;
II - empresas florestais vinculadas a empresas industriais

consumidoras de matéria-prima florestal
III - empresas industriais ou florestais que desenvolvarr

programas de fomento florestal destinados á produção de
matéria-prima para uso industrial.
Art. 3g - O Fundo Pró-Floresta será constituído dos

seguintes recursos:
- dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

crédito adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo de que o Estado seja mutuário;
III - recursos provenientes do contrato de empréstimo nç
2.895-BR, firmado entre o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - e o Estado de Minas
Gerais;
IV - retornos, relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos pelo Fundo;
V - resultado das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
VI - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. 40 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação

contábeis, será rotativo e seus recursos serão aplicados sob
a forma de financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do artigo 3g.
Parágrafo único - o prazo para fins de concessão de
financiamento será de 12 (doze) anos, contados da data da
vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor a sua
prorrogação, baseado em avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 5 - Os financiamentos do Fundo Pró-Floresta estão

sujeitos às seguintes condições:
- o valor do financiamento não poderá ultrapassar os

limites estabelecidos nos programas sustentados pelo Fundo,
que não poderão exceder 80% (oitenta por cento) dos
investimentos globais programados para cada projeto que,
excluído o custo da terra, contemplarão os custos
relacionados com o primeiro ano de implantação, custo de
manutenção das atividades previstas no projeto para os 3
(três) anos subseqüentes, e comissão de fiscalização dos
Projetos;
II - ao beneficiário caberá prover o restante dos recursos

necessários à implantação do projeto;
III - os financiamentos para implantação de florestas terão

prazo total de até 14 (quatorze) anos, inclusive até 7
(sete) anos de carência;
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IV - os financiamentos para projetos de carvoejamento terão
prazo de até 4 (quatro) anos, inclusive até 1 (um) ano de
carência;
V - reajuste monetário integral na forma a ser definida
pelo Poder Executivo;
VI - os juros serão previamente definidos pelo Grupo
Coordenador, para vigência no semestre subseqüente,
incidindo sobre o saldo devedor reajustado e serão cobrados
semestralmente durante o período de carência e juntamente
com a parcela do principal no período de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa
de juros, será no máximo de 3% a.a. (três por cento ao ano)
a titulo de de]-credere, incidente sobre o saldo devedor
reajustado;
VIII - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
IX - as garantias serão definidas pelo agente financeiro,

em cada financiamento.
Art. 6g - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A.
Parágrafo único - A fiscalização dos projetos financiados

com recursos do Fundo ficará a cargo do Instituto Estadual
de Florestas- IEF -.
Art. 7g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo Pró-Floresta, especialmente no que se refere :

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

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise das prestações de contas e
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 8g - Integram o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidade:
1 - Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4o, inciso III, da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicações dos recursos, conforme as diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre novos programas a serem
implementados com recursos do Fundo.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo Pró-
Floresta obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de
17 de março de 1964, e nas normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
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Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
Pró-Floresta.
Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo Pró-
Floresta correrão pela dotação orçamentária ng
1915.04171042086-4313-42.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1Q de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em Contrário.
- 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.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

"MENSAGEM No 385/93*
Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - FDMM - e dá outras providências.
O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e económica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALÚRGICO -
FDMM E O SEU INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO lg DA LEI COMPLEMENTAR 27, DE 18/01/93.
A continuidade de crescimento de qualquer setor da economia

depende do grau de inter-relação entre o setor específico e
os outros setores do conjunto econômico.
O setor mineral, no âmbito do conjunto da economia de Minas
Gerais, representa a maior base de alavancagem de
crescimento.
Não se pode ignorar o que representa para o Estado a
indústria extrativa mineral, como fonte geradora de
recursos, que muito tem contribuído para atender seus
compromissos internos e externos; e, ainda, como fonte
supridora de matéria-primas que alimenta a crescente e
respeitada indústria de base de Minas Gerais.
Nos últimos anos, é crescente a participação direta da
mineração e das indústrias de transformação de origem
mineral no P18, o que reflete a importância do
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relacionamento do setor com o desenvolvimento social e
econômico do Estado.
Resta destacar que o desenvolvimento da mineração em Minas
Gerais irá, indubitavelmente, provocar o crescimento
econômico e social em regiões onde a ação do governo se faz
mais premente, como nos Vales do Jequitinhonha, Doce e
Mucuri, e Noroeste de Minas.
Nesse contexto, torna-se indispensável que o FDMM seja
fortalecido, de modo a se tornar, efetivamente, instrumento
para a implementação e desenvolvimento da política mineral
do Estado. A garantia de recursos permanentes e regulares é
pressuposto fundamental para que os objetivos sejam
atingidos.
OBJETIVOS E DIRETRIZES BÁSICAS:
Buscando priorizar e adequar os aspectos acima citados, os
recursos do FDMM têm sido alocados em projetos e ações que
objetivem:
- a prospecção e pesquisa que visem a conhecer o potencial
dos recursos minerais do Estado, com prioridade para
regiões/municípios onde a mineração tem demonstrado ser
importante opção de desenvolvimento;
- a melhoria na qualidade dos produtos e aumento da
produtividade, tendo em vista o crescente aumento da
competitividade industrial;
- a modernização e enobrecimento dos processos de produção,
com plantas industriais em escalas economicamente
compatíveis e com tecnologia moderna, objetivando agregar
maior valor aos produtos fabricados;
- a implantação de medidas para a conservação de energia e
técnicas de proteção e controle ambientais e de recuperação
de áreas degradadas;
- a fomentar a pequena e média mineração;
- o apoio a programas de pesquisa, priorizando as
substâncias minerais vinculadas ao desenvolvimento da
agricultura, indústria de transformação e construção civil;
- substituir importações, promovendo a adequação de nossos
bens minerais, ainda que alternativos, para a indústria
instalada;
- o incentivo á capacitação tecnológica nas atividades de
pesquisa, extração e beneficiamento, buscando melhor
aproveitamento das minas, do processamento de minério de
baixo teor e de recuperação de rejeitos;
- o incentivo à diversificação e/ou ampliação da base
econômica dos municípios mineradores.
AVALIAÇÃO:
Os recursos do FDMM - Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - têm sido de significativa importância para a
Estado na viabilização de novos empreendimentos e na
expansão e modernização de unidades industriais já
existentes.
Os recursos do FDMM são direcionados a projetos que atendam
os objetivos e interesses da economia mineira, seja através
de financiamentos isolados, seja utilizando-os na
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alavancagem de recursos de outras fontes (BNDES, FINAME,
FINEPE, etc).
Numa avaliação de resultados, a parcela de contribuição de
projetos com essas características é ainda mais
representativa quando se observam os seguintes aspectos em
relação à economia mineira:
- aumento do valor agregado da produção mineral do Estado;
- interiorização do processo de industrialização;
- diversificação das bases econômicas dos municípios;
- geração de novos empregos;
- acréscimo na arrecadação de impostos;
- incremento das exportações;
- modernização e revitalização do setor minero-metalúrgico;
- conhecimento e aproveitamento das potencialidades minerais
do Estado;
- proteção e conservação do meio ambiente e conscientização
ecológica do empresariado.
Conclusão:
Fundamenta-se a continuidade e fortalecimento do FDMM, como
instrumento da política mineral do Estado.
A aplicação de seus recursos permitirá ao setor mineral do
Estado operar como uma sólida base de desenvolvimento
econômico e social, promovendo substancial retorno em termos
de arrecadação de tributos e de melhoria das condições de
vida da população.
Cabe destacar, ainda, a indiscutível vocação do Estado para

essa atividade, decorrente: da disponibilidade de matérias-
primas; da excelente infra-estrutura para escoamento dos
produtos para os principais consumidores nacionais e para
exportação; da mão de obra especializada.

PROJETO DE LEI No 1.615/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico - FDMM -

e dá outras providências.
Art. lo - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - FDMM -, com o objetivo de promover o
desenvolvimento da atividade minero-metalúrgica no Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo incorporará
a subconta Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social -
Programa de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico - FUNDES-FDMM
-, aberta na forma da Lei nQ 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2 - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Mínero-Metalúrgico - FDMM -:

- empresas do setor minero-metalúrgico, inclusive empresa
de consultoria e de pesquisa de tecnologia mineral;
II - pessoas físicas detentoras de alvará de pesquisa

mineral.
Art. 3 - O Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico -

FDMM - será constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado ou

decorrentes de créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo de que o Estado seja mutuário;
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III - retornos relativos a principal e encargos de
financiamentos concedidos pelo Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. 40 - O Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico -
FDMM -, de natureza e individuação contáveis, será rotativo
e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do artigo 30.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 10 (dez) anos, contados da data da
vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor sua
porrogação, baseado em avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 5g - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - FDMM - serão utilizados no financiamento de
projetos de estudo e pesquisa, desenvolvimento de minas e de
tecnologias de processos produtivos nas atividades mineral e
metalúrgica, inversões fixas e capital de giro, e estarão
sujeitos às seguintes condições.

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 80%
(oitenta por cento) do investimento global previsto,
excetuando-se os financiamentos destinados a projetos de
estudo e pesquisa e de desenvolvimento de minas e
tecnologias de processos produtivos, quando o montante
poderá atingir 90% (noventa por cento) das inversões
programadas;
II - ao beneficiário caberá prover o restante dos recursos

necessários à implantação do projeto;
III - os financiamentos para capital de giro terão prazo
total de até 3 (três) anos, sendo até 1 (hum) ano de
carência e até 2 (dois) anos de amortização;
IV - Os financiamentos para estudos e pesquisa,

desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos
produtivos terão prazo total de até 5 (cinco) anos,
incluindo o período de carência, que será determinado pelo
agente financeiro de acordo com as características de cada
projeto;
V - os financiamentos de inversões fixas e os
financiamentos mistos, que abrangem inversões fixas e
capital de giro, terão prazo total de até 8 (oito) anos,
sendo até 3 (três) anos de carência e até 5 (cinco) anos de
amortização;
VI - reajuste monetário integral na forma a ser definida
pelo Poder Executivo;
VII - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização;
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VIII - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa
de juros, será de até 3% a.a. (três por cento ao ano) a
título de del-credere, incidente sobre o saldo devedor
reajustado;
IX - nos financiamentos para capital de giro incidirá,

ainda, comissão de abertura de crédito, definida pelo Grupo
Coordenador, descontada no ato da liberação dos recursos;
X - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
XI - as garantias serão definidas pelo agente financeiro em
cada financiamento, podendo o agente financeiro optar pela
constituição de garantias reais que perfaçam o índice mínimo
de 130% (cento e trinta por cento) do valor do
financiamento.
Art. 6Q - O Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico -
FDMM - terá como gestora a Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos e como agente financeiro o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Art. 7Q - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo, especialmente no que se refere :
1 - elaboração do cronograma financeiro da receita e da

despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado

da Fazenda a análise da prestação de contas e demonstrativos
financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 8g - Integram o Grupo Coordenador representantes dos

seguintes órgãos e entidade:
- Secretaria de Estado da Fazenda;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
III - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e

Energéticos;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre programas a serem implementadas
com recursos do Fundo.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico - FDMM - obedecerão ao
disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e
nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
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Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico - FDMM.
Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Desenvolvimento Minero-Metalúrgico - FDMM - correrão pela
dotação orçamentária ng 1915.11623462.338-4313.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Política Energética 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 No 386/93*
Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Jaíba e dá outras providências.
o projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA E O
SEU INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO lo DA LEI COMPLEMENTAR No 27, DE 18.01.93.
1. ANTECEDENTES
O Projeto Jaíba II é parte fundamental das ações a serem
implantadas nas etapas de constituição do Distrito Agro-
industrial do Jaiba - DAIJ, com o objetivo de criar um pólo
de produção agro-industrial na região extremo norte do
Estado, através da conjugação de esforços dos Governos
Estadual e Federal, bem como da iniciativa privada, com base
na agricultura irrigada. O DAIJ foi concebido a partir de
1972, por iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais,
localizando-se na Região Mineira do Nordeste (RMNe), nos
Municípios de Jaiba e Matias Cardoso, na margem direita do
Rio São Francisco. Abrange uma área de cerca de 230.000
hectares, dos quais aproximadamente 100.000 hectares deverão
ser irrigados.
O Projeto Jaíba - Etapa 1, em implantação, constitui-se na
primeira fase de efetivação do DAIJ. Seu objetivo é o
desenvolvimento da agricultura irrigada em uma área de
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28.200ha, através do assentamento de 2.100 famílias de
pequenos e médios irrigantes. A sua execução é de
responsabilidade do Governo Federal, através da CODEVASF,
com a parceria do Estado consubstanciada na responsabilidade
de implantação da infra-estrutura social, especialmente de
saúde e educação, transportes, eletricidade, comunicação,
segurança pública, habitação. Atualmente, está em operação
toda a infra-estrutura principal de irrigação (para os
100.000 hectares), estando assentadas 603 famílias de
pequenos irrigantes, com irrigação de 4,2 mil hectares e
mais 12.000ha em fase final de implantação. Essa fase conta
com recursos do BIRD, concedidos ao Governo Federal através
do contrato BR 3013, no valor de US$158 milhões.
Por seu turno, o Programa de Desenvolvimento Regional
Jaiba/Morro Solto - Jaiba ii é a fase subseqüente de
expansão econômica regional, sendo de importância vital para
a viabilidade sócio-econômica do DAIJ. O Projeto Jaiba II
foi iniciado através da assinatura do contrato de empréstimo
BZ-P6 entre o Governo de Minas Gerais e o The Overseas
Economic Cooperation Eund - OECF, do Governo Japonês, em
condições altamente favoráveis ao Estado: taxa de juros
máxima de 4% ao ano, prazo de amortização de 20 anos, com
até 7 anos de carência.
2. O PROJETO JAíBA II
O Projeto objetiva a implantação de agricultura irrigada em
uma área de 30.000 hectares, com assentamento de 739
pequenos e médios irrigantes, através de cooperativas, em
lotes de 10, 25, 64 e 90 hectares. A base de produção estará
concentrada em frutas, hortaliças e grãos, acoplada a um
pólo agroindustrial que possibilite a otimização econômica
dos investimentos realizados.
Os indicadores de mérito do projeto mostram uma taxa
interna de retorno de 11%, geração de valor agregado direto
da ordem de US$36 milhões de dólares anuais, criação de,
pelo menos, 7 mil empregos permanentes e fixação de cerca de
45 mil pessoas, além do desenvolvimento da infra-estrutura
regional
Esses indicadores consolidam a convicção de que a
agricultura irrigada e, assim, o Projeto Jaíba II,
constitui-se na única alternativa para a alavancagem do
desenvolvimento sócio-econômico regional, dadas as condições
naturais e estruturais desta vasta região mineira.
3. O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍ8A
O contrato de empréstimo BZ-P6 entre o Estado de Minas

Gerais e o OECF estabelece que o BDMG é o agente financeiro
exclusivo do Projeto Jaiba II. Ao mesmo tempo, o Decreto ng
34.029, de 06.10.92, no seu Art. 10, autoriza o Secretário
de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e o Secretário
de Estado da Fazenda a 'expedir resolução conjunta para
permitir a inclusão dos recursos referidos no inciso 1 do
artigo 3g deste Decreto (recursos do empréstimo do OECF) em
subconta do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social até
a aprovação da lei complementar de que trata o artigo 159,
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inciso II, da Constituição do Estado, e em conta específica
para o Projeto Jaíba II junto ao BDMG".
Com a aprovação da Lei Complementar 27, já em janeiro de
1993, a criação de subconta FUNDES para a inclusão daqueles
recursos não se apresentava mais como uma alternativa
adequada ao mesmo tempo em que se mostrava necessária e
oportuna a constituição de um fundo especifico a partir de
autorização.
4. INTERESSE PÚBLICO E A VIABILIDADE TÉCNICA DO FUNDO
O Projeto Jaiba II apresenta-se como única alternativa
viável para alavancagem do desenvolvimento sócio-econômico
de uma vasta região do Estado sendo, portanto,
inquestionável o seu interesse público. Deve-se ressaltar,
além disso, que a adesão do governo japonês ao projeto
(através da OECF) pode ser considerada como um indicador
objetivo de sua viabilidade técnica e econômica.
Ressalte-se finalmente, que os termos gerais que deverão
nortear os contratos de financiamentos art. 4g e 5g,
principalmente, deste projeto de lei constituem nas
garantias de que os recursos do Fundo ser eficientemente
utilizados para a viabilização do projeto, ao mesmo tempo em
que se mantém a transparência na aplicação dos recursos do
empréstimo japonês e do tesouro.

PROJETO DE LEI No 1.616/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá

outras providências.
Art. lg - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Regional
do Jaiba, com o objetivo de promover a melhoria das
condições sócio-econômicas da região do projeto do Distrito
Agro-industrial do Jaíba, expandir as fronteiras agrícolas e
elevar os índices de produtividade através do
desenvolvimento da irrigação.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários das operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba:
1 - produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas;
II - cooperativas e associações de produtores rurais;
III - empresas agroindustriais.
Art. 3Q - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba será
constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de créditos
internos e externos de que o Estado seja mutuário,
especialmente parte dos recursos oriundos do contrato de
empréstimo ng BZ-P6, de 05.09.91, celebrado entre The
Overseas Economic Cooperation Fund e o Estado de Minas
Gerais;
III - resultado de aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
IV - retorno do principal e encargos dos financiamentos

concedidos com recurso do Fundo;
V - recursos de qualquer origem.
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Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. 4Q - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba, de
natureza e individuação contábeis, será rotativo e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do artigo 3Q.
Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamentos
será de 10 (dez) anos, contados da data da vigência desta
lei, podendo o Poder Executivo propor a sua prorrogação,
baseada em avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 5 - Os recursos do Fundo serão destinados ao
financiamento de empreendimento no âmbito do Projeto Morro
Solto - Jaíba II -, contemplando investimentos fixos e
semifixos, custeio agrícola, conforme caracterizados no
Manual de Crédito Rural - MCR -, e capital de giro ás
cooperativas participantes do Programa, e estarão sujeitos
ás seguintes condições:

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 90%
(noventa por cento) dos investimentos fixos e semifixos, 70%
(setenta por cento) do custeio do primeiro e segundo anos e
30% (trinta por cento) do capital circulante para as
cooperativas;
II - Os financiamentos para investimentos fixos e semi-

fixos terão prazo máximo de 12 (doze) anos, inclusive até
seis anos de carência;
III - Os financiamentos para custeio agrícola para capital

de giro às cooperativas terão prazo máximo de 12 (doze)
anos;
IV - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder

Executivo;
V - juros até o limite previsto para operações de crédito
rural, definido pelo Banco Central do Brasil ou por outro
órgão que vier a substitui-lo na normatização de operações
da espécie, incidentes sobre o saldo devedor reajustado
monetariamente, capitalizados durante os períodos de
carência e amortização e pagos juntamente com as parcelas do
principal
VI - O agente financeiro fará jus a uma comissão de até 3%
(três por cento) ao ano, a título de remuneração por
serviços prestados, incluída na taxa de juros, incidente
sobre os saldos devedores reajustados e cobrada juntamente
com os juros.
VII - as garantias serão as usuais do crédito rural, sendo
no mínimo de valor igual ao financiamento concedido.
Art. 6 - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba terá
como gestora a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
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Art. 7g - À Secretaria de Estado da Fazenda caberá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo, especialmente no que se refere :
1 - elaboração do cronograma da receita e da despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias do Fundo.
Art. 8g - Integram o Grupo Coordenador representantes dos

seguintes órgãos e entidades:
- Secretaria de Estado da Fazenda;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
III - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
IV - Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS -;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre programas a serem implementados
com recursos do Fundo.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba obedecerão ao disposto na
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e nas normas
específicas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Desenvolvimento Regional do Jaíba.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lo de janeiro de
1994.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

'MENSAGEM NQ 387/93*
Belo Horizonte, 30 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 cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
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Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA DO FUNDO PROSAM E O SEU INTERESSE PÚBLICO, EM
OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. lo DA LEI
COMPLEMENTAR NQ 27, DE 18/01/93.

1 - A IMPORTÂNCIA DO FUNDO E DO PROGRAMA PROSAM PARA A
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

A Bacia do Rio das Velhas tem grande influência na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, onde cobre uma extensão de
fundo de vale de cerca de 140km e compreende uma área de
drenagem de 3.604km2. Tal Bacia contém um dos mais
importantes mananciais utilizados para o abastecimento de
água da RMBH, a saber, a captação localizada no local
denominado Bela Fama, a montante da cidade de Nova Lima,
onde, desde a década de 60 vem sendo feita a captação e o
tratamento de água, à razão de 6,0m3 por segundo, suficiente
para abastecer 1.700.000 habitantes.
Na Bacia do Rio das Velhas tem também papel relevante o
Ribeirão Arrudas, cuja sub-bacia cobre uma área de 20.600ha,
que abrange os municípios de Belo Horizonte, Contagem e
Sabará, onde vivem 1.500.000 habitantes e o Ribeirão do
Onça, em cuja sub-bacia de 21.200ha vivem 1.200.000
habitantes, distribuídos nos municípios de Belo Horizonte e
Contagem.
Nessas sub-bacias está localizado o maior problema a ser

equacionado pelo PROSAM: a convergência de todos os esgotos
gerados na região, com volume total de 18m3 por segundo e
que, a médio prazo, ameaça inviabilizar a utilização das
águas do Rio das Velhas.
2 - OBJETIVOS GERAIS DO PROSAM
2.1. Recuperação da qualidade ambiental da região, de forma

a melhorar o padrão de vida de sua população;
2.2. Recuperação e preservação do sistema Vargem das

Flores, um dos mais importantes mananciais abastecedores da
RMBH;
2.3. Melhoria das características hídricas dos cursos
d'água da região, para garantir seu uso futuro nas
atividades industriais, agrícolas e domésticas;
2.4. Controle dos esgotos industriais gerados nas sub-

bacias;
2.5. Controle das inundações nas áreas ribeirinhas;
2.6. Ampliação da coleta e destinação adequada dos resíduos

sólidos;
2.7. Estudo e definição das alternativas para o

direcionamento racional da expansão urbana e industrial;
2.8. Implantação de mecanismos institucionais suficientes
para garantir a qualidade de vida no ecossistema
metropolitano.
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3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO FUNDO E DO PROGRAMA E SEUS
SUB-PROGRAMAS
3.1. Drenagem
3.2. Esgotos sanitários e industriais
3.3. Resíduos sólidos
3.4. Recuperação ambiental
3.5. Gerenciamento e supervisão do projeto
3.6. Gestão ambiental
4 - BENEFICIÁRIOS DOS FINANCIAMENTOS
Serão beneficiárias as Prefeituras de Belo Horizonte e
Contagem, a COPASA e a FEAM, através de repasses do Tesouro
do Estado.
5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (ANEXO 1)

Projeto de Lei ng 1.617/93
Cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
Art. 10 - Fica criado o Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, destinado á
implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o artigo 3Q, inciso 1, da Lei ng
10.890. de 22 de outubro de 1992.
Art. 2Q - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Saneamento Ambiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM:

- o Município de Belo Horizonte;
II - o Município de Contagem;
III - a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-

MG.
Art. 3 - O Fundo do Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - poderá celebrar contrato
ou firmar convênio para a execução do componente ambiental
do Programa.
Art. 4g - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - será constituído dos
seguintes recursos:

- dotações consignadas no Orçamento do Estado e em
créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo de que o Estado seja mutuário;
III - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
IV - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - A integralização inicial do Fundo será
feita com recursos originários do contrato de empréstimo n
3554-BR, firmado entre o Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento e o Estado de Minas Gerais em lo de
fevereiro de 1993.
Art. 5g - Os retornos, relativos a principal e encargos, de
financiamentos concedidos pelo Fundo de Saneamento Ambiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - serão
incorporados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
ou transferidos ao Tesouro Estadual para pagamento de
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serviço e amortização do contrato de empréstimo a que se
refere o parágrafo único do artigo 4g, na forma e condições
a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 60 - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, de natureza e
individuação contábeis, operará mediante aplicação de
recursos sob a forma de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 5g.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 5 (cinco) anos, contados da data da
vigência desta lei.
Art. 7g - Os financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM - obedecerão ás seguintes condições
gerais:

- contrapartida do beneficiário de acordo com o
estabelecido no contrato ng 3.554-BR, firmado entre o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Estado
de Minas Gerais;
II - prazo de carência de até 5 (cinco) anos, não podendo

exceder o prazo de execução do projeto financiado;
III - prazo de amortização de até 10 (dez) anos, limitado

ao prazo requerido para a recuperação do investimento;
IV - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder

Executivo;
V - taxa de juros definida pelo Conselho Diretor do Fundo,
contemplando os percentuais estabelecidos no contrato de
financiamento mencionado no parágrafo único do artigo 40,
acrescidos da remuneração do agente financeiro;
VI - comissão do agente financeiro, incluída na taxa de
juros, de no mínimo 2% (dois por cento) ao ano, a titulo de
remuneração por serviços prestados, incidente sobre o saldo
devedor reajustado;
VII - garantias a serem definidas pelo agente financeiro.
Art. 80 - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - terá como gestor e
agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais
para contratação de operações de financiamento com recursos
do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer ás medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 90 - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira do gestor e agente financeiro do Fundo
de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM -, especialmente no que se refere à:

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

transitórias de caixa do Fundo.
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Parágrafo único - Competirá também á Secretaria de Estado
da Fazenda a análise da prestação de contas e demonstrativos
financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 10 - As funções do Grupo Coordenador do Fundo de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - serão exercidas por um Conselho Diretor composto
dos seguintes membros:
1 - Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação

Geral
II - Secretário de Estado da Fazenda;
III - Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas;
IV - Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A.
lo - O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário de

Estado titular da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, que funcionará como Secretaria Executiva
do Conselho, com atribuições definidas em decreto.

2o - Os membros do Conselho Diretor poderão designar,
para o caso de sua ausência ou impedimento, substitutos
eventuais.

3o - Compete ao Conselho Diretor, além das atribuições
definidas no artigo 40, inciso III, da Lei Complementar no
27, de 18 de janeiro de 1993:
1 - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme

diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar sua execução.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -
obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de
março de 1964, e nas normas gerais e específicas do Tribunal
de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do Fundo
se obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 12 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM.
Art. 13 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - correrão pela dotação orçamentária n
1915.10091832.347-4313.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

"MENSAGEM NQ 388/93*
Belo Horizonte, 30 de agosto de 1993.
Senhor Presidente,



33

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
FINO -, e dá outras providências.
O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contêm as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada às diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

NOTA TÉCNICA
APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
E O INTERESSE PÚBLICO DO FUNDO DE INCENTIVO Â
INDUSTRIALIZAÇÃO - FINO -, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. lg DA COMPLEMENTAR No 27, DE 18/JAN/93
A instituição de um fundo, nos termos da Lei Complementar
ng 27, destinado a dar suporte financeiro a programas de
promoção e fomento industrial revela-se oportuna e
necessária, considerando que, por tal mecanismo, passar-se-á
a ter condições mais ágeis e transparentes para viabilizar a
atração de novos investimentos e para promover a
modernização e expansão do parque já instalado.
Além de cumprir o que determina a Lei Complementar ng 27, a
instituição deste fundo atende as "Diretrizes para a
Política Industrial', definidas pelo Conselho de
Industrialização - COIND, para o Estado, que ressalta a
importância de programas específicos de financiamento para
dar seqüência ao processo de crescimento e modernização do
parque industrial mineiro;
1 . AS DIRETRIZES DE POLITICA INDUSTRIAL DO ESTADO DE MINAS

GERAIS
Este documento, aprovado pelo COIND em 18/nov/92, ressalta

que o novo papel a ser desempenhado pelo Estado na promoção
do desenvolvimento industrial está ligado às funções
estratégicas de estruturação, promoção e fomento das
atividades econômicas nos limites de suas condições fiscais
e financeiras, rejeitando a intervenção direta, típica dos
anos 70, mas em contraposição às ações pontuais que marcaram
os anos 80.
Observa ainda aquele documento, que a inevitável disputa de
Minas com outros estados, pelos novos investimentos
industriais, não deve levar a uma concorrência predatória, o
que poderia comprometer as finanças públicas no futuro. A
"guerra fiscal" entre os estados não pode, portanto, ser
incentivada.
O governo mineiro deve valer-se de outros instrumentos que
maximizem as potencialidades e vantagens comparativas do
Estado, se apresentem como mecanismos de atração para novas
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indústrias e viabilizem a modernização do parque já
instalado.
2. OS INSTRUMENTOS DE POL1TICA INDUSTRIAL
Dentre os vários instrumentos já existentes no Estado, ou a

serem instituídos, relacionados no documento aprovado pelo
COIND, destacam-se as linhas e programas para o
financiamento de inversões fixas e do capital de giro. A
maioria desses - já em operação - é originária de agências
federais. Desse ponto de vista, Minas Gerais se coloca em
igualdade de condições com outros Estados, na medida em que
os objetivos e as condições de financiamento de agências
federais são semelhantes em todo o país.
Considerando, assim, as necessidades de que o Estado venha
dispor de instrumentos próprios de fomento industrial, em
relação aos quais possa ter maior flexibilidade de condução
segundo suas diretrizes e prioridades especificas, a
intensificação do PRO-INDUSTRIA - Programa de Integração e
Diversificação Industrial e a instituição do PROIM -
Programa de Indução à Modernização Industrial revelam-se
fundamentais.
3. O PRÓ-INDÚSTRIA E O PROIM
Estes dois programas já foram instituídos pelos Decretos de

nQs 33.110 e 34.504, respectivamente.
O primeiro - já em operação desde 1989 e bastante
intensificado a partir de 1992 em face de modificações
introduzidas em sua legislação pelo atual Governo - se
destina ao financiamento de capital de giro, decorrente de
acréscimo de capacidade instalada e conseqüente elevação da
base tributária.
O desempenho do Pró-Indústria nos últimos anos (ver Quadro)
é uma prova inequívoca da importância do programa para o
desenvolvimento do parque industrial mineiro. Ressalte-se
que grande parte dos projetos deverá entrar em operação
neste e no próximo ano, uma vez que a maioria deles foi
aprovada em 1992.
O PROIM, que já iniciou suas operações no corrente ano, irá
valer-se dos retornos dos financiamentos concedidos pelo
Pró-Indústria.
(- O quadro mencionado foi publicado na edição do Diário

do Legislativo" de 2/9/93.)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação de programas destinados ao fomento
industrial é de interesse público inquestionável na medida
em que seus benefícios esperados não se restringem à
atividade industrial.
Assim, podem ser destacados:
- o aumento da competitividade dos produtos mineiros nos

mercados interno e externo;
- a elevação do nível de empregos diretos e indiretos;
- a elevação da receita fiscal do Estado.
Destaca-se, além disso, a possibilidade de que, com a
instituição do fundo, o agente financeiro venha alavancar
novas fontes de financiamento nos mercados interno e
externo.



35

Ressalte-se, ainda, que a viabilidade técnico-econômica do
fundo estará garantida pelos artigos 5g e 6Q desta
proposição de lei, nos quais ficam estabelecidos:
• que a concessão do financiamento está condicionada à

conclusão favorável da análise do projeto em seus aspectos
técnicos, econômicos, financeiros e cadastrais e a
comprovação de regularidade fiscal
• que as condições do financiamento são adequadas à

atividades industrial em termos de prazos de carência,
amortização e de encargos financeiros;
• que o financiamento só será efetivamente usufruído com a

comprovação da regularidade da empresa perante o fisco
estadual e o COPAM;
• que haverá a exigência de garantias por parte do agente

financeiro, passando este a atuar como mandatário do Estado,
para a cobrança dos créditos concedidos com recursos do
fundo.
Em conclusão, ressalte-se que, com instituição do FIND, o
Estado passará a contar com um fundo rotativo para a
implementação de programas de desenvolvimento industrial.
Isto significa que os retornos dos financiamentos concedidos
serão, por força de lei, utilizados sempre em outros
financiamentos, ampliando, cada vez mais, o número de
projetos beneficiados e contribuindo, portanto, para o
crescimento e modernização do parque industrial mineiro.

Projeto de Lei ng 1.618/93
Cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -, e dá

outras providências.
Art. lg - Fica criado o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO -, com o objetivo de dar suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento
industrial do Estado.

- Os recursos do Fundo se destinam à implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial - PRO-
INDUSTRIA - e do Programa de Indução à Modernização
Industrial - PROIM -.

2g - O Fundo incorporará a subconta Apoio à
Industrialização do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Social - FUNDES/FAI -, aberta na forma da Lei ng 8.402, de 6
de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO - empresas cujos projetos de
investimentos contemplem:

- a implantação ou relocalização de unidade industrial no
Estado;
II - a expansão da capacidade instalada de unidade
industrial localizada no Estado;
III - a modernização ou readequação de unidade industrial

instalada no Estado.
Art. 30 - O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -,

será constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

créditos adicionais;
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II - recursos provenientes de operações de crédito interno
e externo de que o Estado seja mutuário;
III - retornos, relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos com recursos do Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. 4Q - O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -.
de natureza e individuação contábeis, será rotativo e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis para investimentos fixos e capital de giro,
sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 3o.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 10 (dez) anos, contados da data da
vigência desta Lei, podendo o Poder Executivo propor a sua
prorrogação, baseado na avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 50 - Para concessão de financiamentos com recursos do
Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND - serão
observados os seguintes requisitos:
1 - conclusão favorável da análise do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos,
financeiro, jurídicos e cadastrais;
II - apresentação de certidão negativa de débito, expedida

pela Secretaria de Estado da Fazenda, em se tratando de
empresa já instalada no Estado;
III - enquadramento do projeto a cargo do Conselho de

Industrialização - COIND.
Art. 6g - Os financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - obedecerão às
seguintes condições gerais:

- para financiamentos de inversões fixas será exigida do
beneficiário contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do investimento;
II - o prazo de carência será de até 36 (trinta e seis)

meses em financiamentos destinados a investimentos fixos e
de até 12 (doze) meses em financiamentos de capital de giro;
III - o prazo de amortização será de até 60 (sessenta)

meses, iniciando-se no mês subseqüente ao do término do
prazo de carência;
IV - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder

Executivo;
"MENSAGEM NQ 389/93*

Belo Horizonte, 30 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 o Fundo de Financiamento para Agua
e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG - e dá outras
providências.
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O projeto é acompanhado de nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
qual contém as informações sobre os objetivos do Fundo, a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica e a
aplicação dos recursos que lhe são assegurados.
Trata-se de providência ajustada ás diretrizes da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

Nota Técnica
Apresenta informações sobre a viabilidade técnica e

econômica do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG - e seu interesse público,
em observância ao parágrafo único do artigo lg da Lei
Complementar flQ 27, de 18/1/93.
Existindo há 22 anos, o FÂE-MG vem cumprindo a função para

a qual foi criado. Inúmeras são as localidades mineiras que
hoje contam com abastecimento de água tratada e sistema de
esgoto, dentro das normas do Programa de Saneamento para
Núcleos Urbanos - PRONURB -, estabelecidas pelo Ministério
do Bem-Estar Social
Utilizado como alavancador de recursos federais, através de
financiamentos da Caixa Econômica Federal - CEF -. o FAE-MG,
por seu caráter rotativo, vem sendo reaplicado em obras de
saneamento do Estado, expandindo o número de localidades
beneficiadas com sistemas de tratamento de água e esgoto
sanitário.
Ao longo desse período, o FAE-MG acumulou um ativo da ordem
de US$250 milhões, reinvestindo sempre os recursos
retornados. As taxas praticadas procuraram compatibilizar-se
com as taxas internas de retorno dos empreendimentos
financiados. Assim, o FAE-MG pôde, com seus recursos,
participar do financiamento de obras de grandes sistemas, em
cidades de grande porte, como a RMBH, bem como ajudou a
alcançar o atendimento com água tratada às comunidades, cuja
marca supera, hoje, 50% dos nossos municípios.
O FAE-MG participou dos grandes investimentos realizados no
setor em Minas Gerais. Entre as obras financiadas, destacam-
se os sistemas Serra Azul e Manso, na RMBH, Montes Claros,
Ipatinga, Araxá, Patos de Minas, Coronel Fabriciano, entre
outras, de um total de 423 localidades beneficiadas com
sistema de tratamento de água e 30 com sistema de esgoto
sanitário.
Isto mostra que a FAE-MG vem cumprindo a sua finalidade,

valendo fazer um registro de notável significação, que é a
efetiva aplicação dos recursos nele alocados, sem desvios do
fim precipuo nele preconizado.
Essa ação propiciou o abastecimento a 8,7 milhões de
pessoas no que se refere a água tratada e 3,6 milhões
beneficiadas com sistemas de esgoto sanitário.
Face à demanda dos municípios por obras dessa natureza, os
recursos do Fundo não têm possibilitado pleno atendimento,

1	 -	 .

E
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2o - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para a
contratação de operação de financiamento com recursos do
Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer ás medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 9Q - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do
Fundo, especialmente no que se refere á

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

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Competirá também á Secretaria de Estado
da Fazenda a análise das prestações de contas e
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 10 - O Grupo Coordenador do Fundo de Financiamento
para Água e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -
será composto pelos representantes dos seguintes órgãos e
entidade:

- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar plano
de aplicação dos recursos, conforme diretrizes estabelecidas
nos planos de ação do governo e acompanhar a sua execução.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas Gerais
- FÁE-MG - obedecerão ao disposto na Lei Federal nQ 4.320,
de 17 de março de 1964, e nas normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor se obrigam

a apresentar relatório conforme solicitação da Secretaria de
Estado da Fazenda.
Art. 12 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas
Gerais - FAE-MG.
Art. 13 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas - FAE-
MG - correrão pela dotação orçamentária no
1916.13764482.168-4313.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.
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(* - Publicado de acordo com o texto original.)
OFICIOS

NQ 26/93, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do
Tribunal de Justiça, informando, em atenção a pedido feito
pelo Deputado Hely Tarquinio (instalação de seção de
cartório de registro civil nos cemitérios da Capital), que,
segundo a nova Constituição Federal, a matéria em causa já
não se insere no âmbito do Poder Judiciário.
Do Sr. José Rezende de Andrade, Secretário da Segurança
Pública, comunicando, em resposta a solicitação feita pela
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que todos os
procedimentos de policia judiciária adequados ao caso vêm
sendo levados a cabo, no âmbito da 7a Delegacia Regional de
Segurança Pública, em Juiz de Fora, visando a elucidar os
fatos que culminaram na morte do cidadão Jacyr Santos
Ferreira. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamen-
tais.)
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando,

em resposta a pedido feito pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira, que foi constituída comissão especial para
identificar o eventual crédito da FAPEMIG, referente a
recursos orçamentários não repassados, a ser ressarcido
mediante o repasse de bens imóveis do patrimônio público; e
que, segundo comunicação do Contador-Geral do Estado,
algumas entidades da administração indireta já estão com
suas publicações de demonstrativos mensais regularizadas, e
as demais estão sendo objeto de diligências da Contadoria~
Geral para a pronta regularização de suas publicações. (-
Anexe-se à Mensagem no 340/93.)
Do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda
(2), encaminhando a esta Casa os Balancetes Centralizados
dos meses de março e abril do corrente, referentes à gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da administração
direta do Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Jamil Murad, Líder do PC do B na Assembléia
Legislativa de São Paulo, encaminhando cópia da Moção ng
55/93, de sua autoria, em que, por intermédio daquela Casa
Legislativa, solicita ao Presidente e aos demais membros do
Congresso Nacional que impeçam a aprovação de toda e
qualquer legislação que vise a diminuir as funções da
PETROBRAS ou a quebrar o monopólio estatal do petróleo no
Brasil
Do Sr. Romeu Tarcísio Cambraia, Prefeito Municipal de Campo
Belo, informando, em atendimento à solicitação da Comissão
de Justiça, que, naquela cidade, existe uma avenida e um
parque infantil com a denominação de Aristóbulo Silva
Furtado. (-A Comissão de Justiça.)
Da Sra. Thais Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de

Raposos, acusando o recebimento do Ofício ng 1.721/93/SGM,
em que esta Casa lhe comunicou a aprovação de requerimento
do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o qual trata de
assunto de interesse daquela Prefeitura.
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, encaminhando cópia de requerimento do
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Vereador Lauro Guimarães, em que solicita providências das
autoridades competentes, visando à regularização do
pagamento dos salários dos professores, serventes e demais
servidores contratados pelo Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento do Vereador
Lauro Guimarães, em que solicita a derrubada do veto do
Governador ao projeto de lei aprovado nesta Casa, o qual
estendeu aos aposentados do Estado a gratificação denominada
pó-de-giz. (-Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.407/93.)
Do Sr. Valdek Batista de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Santo Antônio do Jacinto, manifestando o seu
apoio à Representação ng 27/93, do Vereador Romildo
Parreiras Lages, Presidente da Câmara Municipal de Paracatu,
a qual defende a aplicação da Lei flQ 9.625, de 10/9/86, e do
dispositivo constitucional que trata da recomposição
salarial dos servidores civis e militares, e solicitando o
apoio desta Casa a que o Governador do Estado determine a
aplicação dos dispositivos legais mencionados. (- A Comissão
de Administração Pública.)
Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Filho, Subchefe da Casa Civil
para Acompanhamento da Ação Governamental, acusando o
recebimento do Ofício ng 1.821/93/SGM e informando tê-lo
encaminhado ao Ministério dos Transportes para exame e
providências cabíveis.
Do Sr. José Tavares V. da Silva, Chefe de Divisão em

exercício do Banco Central, informando, acerca do Oficio n
1.679/93/SGM, em que se solicita sejam os terminais
rodoviários das grandes cidades mineiras dotados de caixas
automáticas - Bancos 24 Horas -, que a adoção da medida
pleiteada constitui ato administrativo de gestão interna das
instituições financeiras, razão pela qual não cabe ao Banco
Central adotar qualquer providência a respeito.Do Sr.
Wanderley Vieira de Andrade, chefe do DETRAN-MG, informando,
em atenção ao Ofício ng 1.726/93/SGM, da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, que o assunto em questão
escapa à competência daquele órgão. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. A. Ubaldo Penna, Presidente do IPSEMG, encaminhando,
em atenção a pedido feito pela Comissão de Assuntos
Municipais, informações referentes à atuação daquele
instituto em municípios do Estado. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
Da Sra. Anna Vera Britto da Cruz, Presidente da Associação

dos Trabalhadores do Ensino Aposentados, sugerindo emenda a
ser apresentada ao projeto de lei que trata do plano de
carreira do magistério, em tramitação na Câmara Federal. (-
A Comissão de Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

PROJETOS DE LEI NQS 1.610 E 1.611/93
- Os Projetos de Lei ngs 1.610 e 1.611/93 foram publicados

na edição de 31/8/93.
Decisão Da Presidência

Os ilustres Deputados Roberto Luiz Soares e José Bonifácio
formularam questões de ordem na 408a Reunião Ordinária, de
7/7/93, solicitando esclarecimentos sobre as providências a
serem adotadas com relação às Bancadas do Partido
Democrático Social - PDS - e do Partido Democrata Cristão -
PDC -, em virtude do registro definitivo do Partido
Progressista Reformador - PPR -, que surgiu como resultado
da fusão dos mencionados partidos.
Em face das considerações tecidas pelos ilustres Deputados,

esta Presidência houve por bem submeter a matéria ao estudo
da douta Procuradoria da Casa, que se pronunciou através do
Parecer ng 2.949, de 1993.
Tendo em vista as novas manifestações do nobre Deputado
José Bonifácio, contestando, na primeira, o mencionado
parecer da Procuradoria e, na segunda, solicitando fosse
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, esta
Presidência, constatando a existência de posicionamentos e
argumentações jurídicas conflitantes, decidiu submeter o
processo à apreciação da referida comissão, como forma de
obter subsídios para exercer sua competência de decisão da
complexa questão de ordem.
Manifestou-se a referida comissão, através de parecer,
concluindo pela inexistência de Bancada ou Liderança dos
partidos de cuja fusão decorreu a criação do PPR.
Mesmo após a manifestação da comissão, o Deputado José
Bonifácio dirige novo arrazoado a esta Presidência, expondo
argumentos na defesa de seu entendimento quanto ã
responsabilidade de se reconhecer Bancada parlamentar
estadual de partido existente em nível nacional, mas ainda
não regularizado no Estado.
Demonstra o sintético relatório a complexidade da questão
submetida a esta Presidência. Exatamente por esta razão
foram adotadas as providências de ordem acautelatória, a fim
de se instruir esta Presidência com as informações julgadas
necessárias ao deslinde da questão. Por outro lado, pautou-
se o comportamento desta Presidência pela disposição franca
de receber e considerar todas as manifestações das partes
envolvidas na questão, de modo a, na medida do possível, não
restringir a defesa das idéias e entendimentos postos em
confronto.
Esta Presidência vê-se, todavia, na necessidade de decidir

• questão.
Os documentos colacionados não deixam nenhuma dúvida sobre
• ocorrência da fusão do PDS e do PDC e da consequente
criação do PPR.
Igualmente, não há dúvida quanto à exigência constitucional

de que os partidos políticos se revistam de caráter
nacional. Diante disso, esta Presidência entende que não há
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razão para considerar que os partidos que se fundiram possam
continuar a ter existência. Por decorrência lógica, devem
ser consideradas extintas as Bancadas do PDC e do PDS nesta
Casa e as respectivas Lideranças.
Na oportunidade, determina à Secretaria-Geral da Mesa que
providencie estudo sobre o processo de formalização das
demais Lideranças existentes na Casa.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste momento,
os trabalhos ordinários, nos termos do lQ do art. 23 do
Regimento Interno, para receber as autoridades que se
encontram no Salão Nobre. Determino aos Deputados
Baldonedo Napoleão e Simão Pedro Toledo que recebam o Dr.
Adolfo de Marinho Pontes, Secretário de Habitação do
Ministério do Bem-Estar Social o Deputado Mauro Lobo,
Secretário de Estado da Habitação, e o Deputado Federal
Nilmário Miranda, os quais participarão dos debates sobre o
tema Habitação, dando inicio aos trabalhos do Seminário
Legislativo Moradia - Alicerce da Cidadania, promovido por
esta Casa.
- A ata da parte da 425a Reunião Ordinária destinada à

abertura do Seminário Legislativo Moradia - Alicerce da
Cidadania será publicada em outra edição.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do
ilustre conferencista, dos debatedores e dos demais
convidados e, não havendo oradores inscritos para o Grande
Expediente, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, a qual será
interrompida para se dar seqüência aos trabalhos do
Seminário Legislativo Moradia - Alicerce da Cidadania.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 426a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE AGOSTO DE 1993

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e
Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do no 1.620 ao
1.622/93 - Requerimentos do no 4.670 ao 4.675/93 -
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos - Interrupção
dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Benê Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
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Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mílton Salles - Péricles Ferreira
Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -

Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.620/93

Disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços
públicos a que se refere o 40 do art. 40 da Constituição
Estadual
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - E assegurado a todo consumidor de serviços
públicos, nos termos do 40 do art. 40 da Constituição do
Estado, o direito a apresentar reclamações referentes à
prestação de serviços públicos ao órgão competente da
administração direta ou indireta, inclusive entidades
paraestatal s.

2	Art. 20 - Os órgãos de que trata o artigo anterior manterão
Q

	

	
setor especialmente incumbido de receber as reclamações, que
deverão ter respostas por escrito, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis contados da data de entrada da
reclamação.
Parágrafo único - As respostas ás reclamações deverão

explicar, pormenorizadamente, as razões relativas à situação
reclamada e as providências que serão adotadas, se for o
caso.
Art. 3g - A inobservância do disposto nesta lei implicará
às autoridades administrativas responsáveis sanções
administrativas.
Art. 4o - O Poder Executivo editará as normas e

estabelecerá os procedimentos complementares que se fizerem
necessários à execução do disposto nesta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, sem prejuízo de sua imediata aplicação.
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Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1993.
João Batista
Justificação: A presente proposta visa resguardar os

direitos do consumidor de serviços públicos, que, quando tem
reclamações a fazer quanto ao fornecimento de serviços
públicos como água, luz, telefone, transporte coletivo e
outros, não tem a quem apelar. Entra num verdadeiro
labirinto burocrático e acaba sem qualquer resposta.
O Constituinte Federal resguardou o direito à reclamação,

no 3o do art. 37 da Carta Magna, também consignado na
Constituição Estadual, no 4Q do art. 40, que diz: As
reclamações relativas à prestação de serviço público serão
disciplinadas em lei'.
A partir desta lei, tal como ora preconizamos, o cidadão

estará amparado para fazer cumprir legítimos direitos a ele
assegurados pela Constituição.
Em face do exposto, temos plena convicção de que a
iniciativa merecerá acolhimento de nossos pares.
- 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 1.621/93
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Município de Senador
F i rmi no.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Corporação

Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de
Senador Firmino.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1993.
Mauri Torres
Justificação: A Corporação Musical Nossa Senhora da
Conceição, com sede em Senador Firmino, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, e tem como objetivo manter uma
corporação musical de nível elevado com a mesma denominação
da sociedade; cultivar a boa música nos padrões de recreação
e educação do povo, promovendo a realização de palestras e
conferências sobre a arte musical; manter uma escola de
música para aprendizes e desenvolvê-la para que seus
discípulos possam usufruir uma educação artística de alto
nível
Pela importância cultural que representa a mencionada
entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI NQ 1.622/93
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias
da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, com sede no
Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, com
sede no Município de Diamantina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 26/8/90, a Associação das

Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde realiza
um trabalho de cunho filantrópico, através de pessoas que se
dispõem a dedicar uma parte do seu tempo aos pacientes do
Hospital Nossa Senhora da Saúde e da Maternidade Antoninha
da Cruz Silva, ambos mantidos pela entidade.
Para atingirem os objetivos estabelecidos no estatuto da

associação, as voluntárias dividem-se em diversas equipes de
trabalho, cada qual com suas tarefas definidas.
A seriedade do trabalho desenvolvido pela associação e a
dedicação de suas associadas merecem o respeito de todos
aqueles que conhecem de perto a entidade. Além de respeito,
entretanto, a Associação das Voluntárias da Irmandade de
Nossa Senhora da Saúde precisa de recursos financeiros para
dar continuidade a sua grande obra. Reconhecê-la como de
utilidade pública é reverenciá-la e, ao mesmo tempo, torná-
la habilitada para receber do Estado subvenções que
possibilitem a consecução de suas metas.
Pelo exposto e pela documentação anexa, que atende às
exigências da lei, propomos tornar de utilidade pública a
Associação das Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da
Saúde.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195,c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.670/93, do Deputado João Batista e outros, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Sr. André Mansur Brandão, Gerente de Atendimentos do Banco
do Brasil, Agência Santo Agostinho, pela competência e
responsabilidade com que desempenhou suas funções junto a
esta Casa.
Ng 4.671/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas á recuperação do
asfaltamento do trecho que liga os Municípios de Montes
Claros e Bocaiúva.
NQ 4.672/93, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à pavimentação do trecho que liga o
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Município de Recreio à divisa dos Estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro.
NQ 4.673/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da TRANSMETRO com vistas
a que sejam colocados em circulação mais ônibus da linha
2255 - Mantiqueira.
No 4.674/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da TRANSMETRO com vistas
a que seja colocado em circulação um ônibus da linha 2258 -
Pedra Branca - que passe pela Avenida Cristiano Machado e
cujo ponto final se localize no Bairro Mantiqueira. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.675/93, do Deputado Roberto Carvalho, pedindo sejam
solicitadas ao Secretário da Fazenda as informações que
enumera, com vistas a subsidiar o cálculo dos reajustes dos
vencimentos dos servidores públicos. (- A Mesa da
Assembléia.
Do Deputado Ronaldo Vasconcelios, solicitando seja
atribuído regime de urgência á tramitação do Projeto de
Resolução ng 1.609/93, da Mesa da Assembléia.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência interrompe, neste momento, os trabalhos
ordinários, nos termos do lo do art. 23 do Regimento
Interno, para receber a Dra. Erminia Maricato, ex-Secretária
de Habitação do Município de São Paulo, que participará dos
debates sobre o tema Habitação e Cidadania, dando
seqüência aos trabalhos do Seminário Legislativo Moradia -
Alicerce da Cidadania, promovido por esta Assembléia.
- A ata da parte da 426a Reunião Ordinária destinada a
receber a Dra. Erminia Maricato será publicada em outra
edição.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença da
ilustre conferencista e dos demais participantes, encerra a
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia lg, às 9h30min e às 20h30rnin, 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 PARTE DA 418a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1993, DESTINADA A RECEBER O

PROF. ROBERTO MANGABEIRA UNGER
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Destinação dos trabalhos; designação de comissão;
composição da Mesa; palavras do Sr. Presidente; conferência
do Prof. Roberto Mangabeira Unger; palavras do Coordenador
dos debates; debates.

Destinação dos Trabalhos
O Sr. Presidente - (Deputado José Ferraz) - Destina-se
esta parte dos trabalhos a receber o cientista político e
professor Roberto Mangabeira Unger, que falará sobre o tema
A Construção da Democracia no Brasil.
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Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados

Wanderley Ávila, Hely Tarquinio e Simão Pedro Toledo para,
em comissão, introduzirem no recinto do Plenário o Prof.
Roberto Mangabeira Unger.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida para comporem a
Mesa os Exeos Srs. Prof. Roberto Mangabeira Unger, nosso
ilustre conferencista; Deputado José Militão, Coordenador
dos debates, e Deputado Bené Guedes, 3-Secretário desta
Assembléia.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Assembléia tem a satisfação de
receber hoje o Prof. Roberto Mangabeira Unger.
O insigne doutor é brasileiro, carioca, tendo passado
grande parte de sua vida nos Estados Unidos da América. Lá
estudou e construiu uma das mais brilhantes carreiras
universitárias. O prof. Roberto Mangabeira Unger doutorou-se
em Direito pela Universidade de Harvard. Ao contrário das
tradições daquele grande centro universitário americano, que
só concede a titularidade aos doutores muitos anos após a
defesa da tese, o ilustre conferencista galgou a posição de
titular logo após se doutorar, tamanha foi a repercussão de
sua tese nos meios acadêmicos. Levando-se em consideração
que as instituições de ensino e pesquisa norte-americanas
são rigorosas em seus critérios e parcimoniosas em elogios,
o rápido reconhecimento dos méritos do Prof. Roberto
Mangabeira Unger é, por si só, indicio de sua elevada
competência e da excepcional qualidade de sua obra. Ocupando
a cadeira de Teoria Social, Política e Jurídica da Univer-
sidade de Harvard, ele tem desenvolvido um trabalho de
grande valor, reconhecido mundialmente.
Hoje ele nos vem trazer inestimável colaboração na forma da
conferência sobre a construção da democracia no Brasil.
Teremos assim a palavra do analista lúcido, do teórico
iluminado, do cientista arguto que, exatamente por ter a
necessária distância crítica da cena histórica e política
brasileira, pode trazer-nos lições de grande valor.
Com os agradecimentos desta Casa e de toda a gente mineira

ao professor, que tão gentilmente atendeu a nosso convite,
passemos logo a ele a palavra para que melhor possamos
usufruir do brilho de sua inteligência, de seus vastos
conhecimentos e de sua visão privilegiada sobre a política
nacional
Esta Presidência informa que o ilustre conferencista dispõe

de uma hora para sua exposição. Com a palavra, o Prof.
Mangabeira Unger.
O contribuinte demonstra a realidade, tal como demonstra
hoje, na declaração do Imposto de Renda e demonstra a
poupança e o investimento em sentido amplo. O tributo incide
sobre a diferença entre essas duas quantias. Numa escala
altamente progressiva e com isenção do consumo popular, esse
tributo alcança diretamente a hierarquia dos padrões de vida
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e faz com que a tributação passe a ser aliada em vez de ser
inimiga da poupança e do investimento.
O outro grande tributo direto é o imposto sobre o
patrimônio, sobre o capital, que se confunde com o imposto
sobre doação e herança e que alcança o acúmulo do poder
econômico. O Imposto de Renda está no meio desses dois
impostos e não desempenha bem nenhuma dessas duas funções.
Ora, o saneamento financeiro no Brasil, hoje, exigiria,
além dessa reforma radical da estrutura tributária, um corte
abrupto no nó górdio representado pela dívida interna do
Brasil. Não que essa divida interna seja grande, em termos
absolutos, mas, no contexto brasileiro, ela deixa o Estado
prostrado diante dos interesses financeiros. Só há duas
formas de cortar esse nó górdio: uma delas é o alongamento
compulsório dos prazos de pagamento; a outra é a monetização
da divida. O Estado brasileiro imprime, da noite para o dia,
o dinheiro para pagar essa divida. E consegue pagá-la. Se
houver hiperinflação, o Estado brasileiro introduzirá um
novo padrão monetário lastreado por essa receita segura.
Fala-se, no Brasil, hoje, sobre a hiperinflação como se ela
fosse o abismo, o caos, mas ela é um processo transitório, e
até instantâneo, que acaba com a inflação. O abismo para o
Brasil, hoje, não é a hiperinflação transitória; o abismo é
a sangria e a agonia lenta do Estado brasileiro.
Passo para o terceiro momento da minha reflexão: quais são

as bases essenciais de um modelo alternativo de crescimento,
um modelo que substitua esse fordismo tardio, que está em
crise hoje? Há três grandes diretrizes e uma alternativa
democratizadora de crescimento econômico.
A primeira diretriz é o investimento prioritário e maciço
em educação. A educação é a chave do crescimento econômico.
Toda experiência comparada dos povos modernos demonstra
isso. E esse investimento em educação, prioritário e maciço,
tem que ter por base aquela grande elevação da receita
pública a que me referi anteriormente. O objeto desse
investimento não deve ser , em primeiro lugar, a estrutura
física da escola, mas o conjunto social e humano. A educação
pode ser conseguida até em casas alugadas e por equipes vo-
lantes. E não só na escola. Também pode ser feito um serviço
social obrigatório que substitua o serviço militar e que
leve a juventude educada do Pais a assumir a
responsabilidade pela educação dos outros brasileiros. E
assim que se faz a integração nacional: pelo confronto de um
brasileiro com outros e não pelo culto a símbolos vazios.
Esse investimento em educação teria que ser acompanhado por
uma revolução no conteúdo da educação brasileira, que,
abandonando de uma vez por todas o fetiche da memorização,
teria que se voltar para a conquista da capacidade de
pensar, de criticar, de pesquisar.Conferência do Prof.
Roberto Mangabeira Unger
O Prof. Roberto Mangabeira Unger t - Senhores presentes,
procurarei ser fiel à tarefa do pensamento, que é confortar
os aflitos e afligir os confortados.
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O tema da minha palestra hoje é o conteúdo possível de uma
alternativa democratizadora para o País. O primeiro passo,
no meu argumento, é a constatação de que há hoje o
esgotamento do modelo econômico brasileiro. Esse modelo
tinha dois componentes. Um dos componentes era o estilo de
gerir as finanças públicas, que se poderia chamar a
política do dinheiro fácil.
Seria possível descrevermos um aspecto de
pseudotendencialismo. O verdadeiro tendencialismo foi uma
forma de demonstrar a força do Estado. Mas a política do
dinheiro fácil, tal como praticada no Brasil, é uma forma de
fraqueza do Estado. Qualquer um pode compreender a essência
da inflação brasileira. O Estado brasileiro, em vez de impor
ás classes privilegiadas do País o custo do investimento
público em infra-estratura e em bens, generalizou esse custo
para a sociedade inteira, por meio da inflação, imprimindo e
emprestando dinheiro.
Essa política do dinheiro fácil só passou a ser objeto do
repúdio das elites brasileiras quando, havendo desorganizado
o setor público, o Estado começou a ameaçar a economia de
grande capital.
O segundo componente desse modelo econômico que se encontra
em estado de esgotamento é uma forma de industrialização do
País que se convencionou chamar de a substituição de
importações. Na verdade, se poderia descrever tal fato, de
uma forma mais precisa, como um fordismo importado e
protegido. Eu explico: a forma tradicional da grande
indústria tem Sido a indústria de produção em massa de bens
padronizados, com maquinário rígido e processos produtivos
rígidos, operados por uma mão-de-obra semiqualificada. Foi
essa indústria que veio a ser o cerne do parque industrial
brasileiro, construído com a ajuda do Estado brasileiro, á
base de proteções tarifárias. Isso possibilitou grandes
avanços em sua época histórica, mas serviu também para
concentrar a riqueza do Pais nesse empresariado do grande
capital e em sua base geográfica, em São Paulo. Em
escala muito menor beneficiou o segmento do
operariado que foi trabalhar nessa indústria. Mas grande
parte dos brasileiros ficou excluída, ou seja, o outro
Brasil, da vasta economia periférica, que,à míngua de acesso
ao capital, à tecnologia e ao trabalho, continua a ser um
cárcere que pressiona a vasta maioria dos brasileiros.
Essa indústria fordista transplantada não consegue ser

competitiva na economia mundial, senão à base da repressão
dos salários internos, e nem tem como instrumentar ou
transformar aquela vasta periferia econômica que existe
dentro do Brasil. O seu destino produtivo é reproduzir para
o beneficio das classes ricas bens de consumo já fabricados
nas economias adiantadas. O vinculo essencial entre os dois
componentes desse modelo econômico em esgotamento - a
política financeira pseudoveneziana, a política do dinheiro
fácil e esse fordismo protegido - é a aliança que o Estado
brasileiro constituiu com uma parte privilegiada do nosso
País, em detrimento do resto do Brasil.
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Apresentarei agora o segundo passo do meu argumento. Que
alternativas as elites oferecem para esse modelo econômico
em crise? O que impressiona na política brasileira, hoje, é
o domínio de um só ideário hegemônico que influencia desde o
PDS até o PT . Essa linguagem comum da política brasileira
tem por sua vez dois elementos. Um elemento é um projeto
neoliberal : na prática, é a produção. O Estado se retira das
atividades produtivas , o setor público diminui
abruptamente, e aquele Estado, mais enxuto, passaria a
dedicar-se às atividades sociais. Ora, esse neoliberalismo
da produção não oferece uma fórmula para escapar ao dualismo
brasileiro e para mudar a posição competitiva da economia
brasileira dentro da economia mundial.
Não conseguiremos vencer a divisão interna do País, a

grande ferida nacional, nem conquistar um espaço na economia
internacional, sem consolidar aqui dentro uma vanguarda
tecnológica. E não consolidaremos uma vanguarda tecnológica
desmontando o Estado em suas empresas públicas. Só o Estado
tem a capacidade de libertar-se da perspectiva do lucro em
curto prazo e acalentar uma visão estratégica do
crescimento. A imagem neoliberal do crescimento econômico
não é um projeto; é uni álibi para a falta de projeto. O
outro componente desse ideário hegemônico que as elites
brasileiras oferecem ao Pais

Conferência do Prof. Roberto Mangabeira Unger
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Senhores presentes,
procurarei ser fiel à tarefa do pensamento, que é confortar
os aflitos e afligir os confortados.
O tema da minha palestra hoje é o conteúdo possível de uma
alternativa democratizadora para o País. O primeiro passo,
no meu argumento, é a constatação de que há hoje o
esgotamento do modelo econômico brasileiro. Esse modelo
tinha dois componentes. Um dos componentes era o estilo de
gerir as finanças públicas, que se poderia chamar a
política do dinheiro fácil.
Seria possível descrevermos um aspecto de
pseudotendencial ismo. O verdadeiro tendencial ismo foi uma
forma de demonstrar a força do Estado. Mas a política do
dinheiro fácil, tal como praticada no Brasil, é uma forma de
fraqueza do Estado. Qualquer um pode compreender a essência
da inflação brasileira. O Estado brasileiro, em vez de impor
às classes privilegiadas do País o custo do investimento
público em infra-estratura e em bens, generalizou esse custo
para a sociedade inteira, por meio da inflação, imprimindo e
emprestando dinheiro.
Essa política do dinheiro fácil só passou a ser objeto do
repúdio das elites brasileiras quando, havendo desorganizado
o setor público, o Estado começou a ameaçar a economia de
grande capital
O segundo componente desse modelo econômico que se encontra
em estado de esgotamento é uma forma de industrialização do
País que se convencionou chamar de a substituição de
importações. Na verdade, se poderia descrever tal fato, de
uma forma mais precisa, como um fordismo importado e
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protegido. Eu explico: a forma tradicional da grande
indústria tem sido a indústria de produção em massa de bens
padronizados, com maquinário rígido e processos produtivos
rígidos, operados por uma mão-de-obra semiqualificada. Foi
essa indústria que veio a ser o cerne do parque industrial
brasileiro, construído com a ajuda do Estado brasileiro, à
base de proteções tarifárias. Isso possibilitou grandes
avanços em sua época histórica, mas serviu também para
concentrar a riqueza do Pais nesse empresariado do grande
capital e em sua base geográfica, em São Paulo. Em escala
muito menor beneficiou o segmento do operariado que foi
trabalhar nessa indústria. Mas grande parte dos brasileiros
ficou excluída, ou seja, o outro Brasil, da vasta economia
periférica, que,à mingua de acesso ao capital, à
tecnologia e ao trabalho, continua a ser um cárcere que
pressiona a vasta maioria dos brasileiros.
Essa indústria fordista transplantada não consegue ser

competitiva na economia mundial, senão à base da repressão
dos salários internos, e nem tem como instrumentar ou
transformar aquela vasta periferia econômica que existe
dentro do Brasil. O seu destino produtivo é reproduzir para
o beneficio das classes ricas bens de consumo já fabricados
nas economias adiantadas. O vínculo essencial entre os dois
componentes desse modelo econômico em esgotamento - a
política financeira pseudoveneziana, a política do dinheiro
fácil e esse fordismo protegido - é a aliança que o Estado
brasileiro constituiu com uma parte privilegiada do nosso
Pais, em detrimento do resto do Brasil.
Apresentarei agora o segundo passo do meu argumento. Que
alternativas as elites oferecem para esse modelo econômico
em crise? O que impressiona na política brasileira, hoje, é
o domínio de um só ideário hegemônico que influencia desde o
PDS até o PT . Essa linguagem comum da política brasileira
tem por sua vez dois elementos. Um elemento é um projeto
neoliberal : na prática, é a produção. O Estado se retira das
atividades produtivas , o setor público diminui
abruptamente, e aquele Estado, mais enxuto, passaria a
dedicar-se às atividades sociais. Ora, esse neoliberalismo
da produção não oferece uma fórmula para escapar ao dualismo
brasileiro e para mudar a posição competitiva da economia
brasileira dentro da economia mundial.
Não conseguiremos vencer a divisão interna do País, a

grande ferida nacional, nem conquistar um espaço na economia
internacional, sem consolidar aqui dentro uma vanguarda
tecnológica. E não consolidaremos uma vanguarda tecnológica
desmontando o Estado em suas empresas públicas. Só o Estado
tem a capacidade de libertar-se da perspectiva do lucro em
curto prazo e acalentar uma visão estratégica do
crescimento. A imagem neoliberal do crescimento econômico
não é um projeto; é um álibi para a falta de projeto. O
outro componente desse ideário hegemônico que as elites
brasileiras oferecem ao Pais como alternativa ao modelo em
esgotamento é a redistribuição de riquezas, por
transferência fiscal, tirando as sobras do Brasil 1 para
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empregar no Brasil 2. Nunca uma economia dividida como a
nossa construirá a igualdade á base dessas transferências
compensatórias. A redistribuição do Brasil 1 para o Brasil 2
teria que ser gigantesca para atender aos problemas da
maioria dos brasileiros aprisionados naquela segunda
economia. Muito antes de se alcançar a dimensão necessária
começaria até a se organizar a economia moderna. A
redistribuição compensadora assistencial, por medidas
fiscais, é fácil de se abraçar porque ela é impossível de se
executar. Esse falso ideário, esse falso consenso em torno
da idéia neoliberal e da compensação social democrata, é a
língua franca da política brasileira hoje e ocupa o espaço
que deveria ser ocupado por propostas alternativas reais. As
elites brasileiras falam como se o grande problema do País
fosse a divergência entre elas. Basta fazerem um pacto para
tudo ficar bem. Mas o grande problema do Pais não é a
divergência entre as elites. O grande problema é a
concordância delas. Elas todas concordam nesse mesmo ideário
vazio que deixa o País sem alternativa e sem futuro.
Passo agora ao terceiro momento da minha reflexão. Qual é a

seqüela necessária e possível á política de dinheiro fácil,
empréstimos emprestados, que eu chamei
pseudotendencionalismo? Não há nenhuma forma viável de
saneamento financeiro no Brasil que não passe por uma grande
elevação da receita pública. O povo brasileiro precisa do
Estado brasileiro, e a receita pública no Brasil está num
patamar muito baixo em comparação com outros países, ricos
ou pobres, e até mesmo em comparação com o próprio Brasil em
outras épocas de sua história moderna. A elevação da receita
tem que ser feita por dois meios: o primeiro é um
investimento maciço no aparato da receita federal, que é o
órgão mais importante do Governo Federal, e por um combate
intransigente aos sonegadores, que leve â cadeia muitos dos
nossos magnatas de grande nome e fortuna.
O segundo instrumento de elevação da receita federal é uma
reforma radical da estrutura tributária do Pais. A base de
uma receita segura pode ser um imposto neutro, no seu
impacto sobre as atividades. E esse tributo que, no Brasil,
chamamos de circulação de mercadorias e que, na verdade, é
um imposto sobre o valor agregado na produção. Com uma
alíquota muito maior ele poderia ser um imposto federal,
além de ser um imposto estadual. Além desse imposto indi-
reto, que é o menos injusto dos impostos indiretos porque é
o mais neutro, nós teríamos que ter dois grandes tributos
diretos de efeito redistributivo. Um deles seria um imposto
pessoal e direto sobre o consumo.
A segunda grande diretriz de um modelo alternativo e
dernocratizador de crescimento é o compromisso de impor o
capitalismo aos capitalistas e de privatizar o setor
privado.
Isso significa, na economia privada do grande capital,

combater os oligopólios com um choque de concorrência e com
uma legislação antitruste agressiva. Significa combater o
nepotismo, já que as grandes empresas privadas no Brasil são
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negócios de família. Enquanto a abertura do capital das
empresas por um custo fiscal significa subverter os
cartórios e as clientelas de favorecimento fazendo com que
os favores e subsídios do Estado, hoje dominados pelo grande
capital, se destinem, em primeiro lugar, às pequenas e
médias empresas que são as partes mais dinâmicas da nossa
economia e vivem à mingua do favor público.
A terceira diretriz de uma alternativa democratizadora de

crescimento econômico é uma política antidualista, que quer
dizer uma política que enfrenta a divisão do Pais em duas
economias. O instrumento essencial dessa política
antidualista é a consolidação de uma vanguarda tecnológica
dentro e fora do setor público, que se põe como parceira da
vasta retaguarda econômica que existe dentro do Brasil e que
produza para ela em vez de produzir para as multinacionais,
que, por sua vez, produzem os objetos de consumo que a
classe rica quer. Essa parceria entre vanguarda e retaguarda
exigiria a construção de todo um nível intermediário entre o
Estado, de um lado, e produtores privados do outro. Bancos
públicos ou mistos, privados públicos empresas, centros
tecnológicos com autonomia empresarial alternativa de
concorrência e de responsabilidade financeira.
Quanto ao quarto item da minha reflexão, digo que esse
modelo alternativo que acabo de esboçar é apenas uma
vertente, um exemplo, um caso específico de uma política
voltada para alternativas estruturais de uma política que
tenha por conteúdo a prática reiterada das reformas de base.
Hoje, no mundo, ocorre uma grande mudança no enfoque do
conflito ideológico. Uma mudança que nós ainda não
percebemos no Brasil e que é do mais alto significado para
nós. E que está morrendo o velho conflito ideológico entre o
iniciatismo e o pregatismo e está surgimdo um novo conflito
idelógico emergente entre as formas institucionais
alternativas do pluralismo político e econômico. Quer dizer,
a democracia representativa e a economia de mercado podem
revestir formas radicalmente diferentes das existentes nos
Estados Unidos e na Europa Ocidental. As nossas elites, como
nos países periféricos em geral começam com a idéia de
imitar e de importar as instituições políticas e econômicas
dos países ricos.
A segunda grande diretriz de um modelo alternativo e
democratizador de crescimento é o compromisso de impor o
capitalismo aos capitalistas e de privatizar o setor
privado.
Isso significa, na economia privada do grande capital,

combater os oligopólios com um choque de concorrência e com
uma legislação antitruste agressiva. Significa combater _o
nepotismo, já que as grandes empresas privadas no Brasil são
negócios de família. Enquanto a abertura do capital das
empresas por um custo fiscal significa subverter os
cartórios e as clientelas de favorecimento fazendo com que
os favores e subsídios do Estado, hoje dominados pelo grande
capital, se destinem, em primeiro lugar, às pequenas e
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médias empresas que são as partes mais dinâmicas da nossa
economia e vivem à mingua do favor público.
A terceira diretriz de uma alternativa democratizadora de

crescimento econômico é uma política antidualista, que quer
dizer uma política que enfrenta a divisão do País em duas
economias. O instrumento essencial dessa política
antidualista é a consolidação de uma vanguarda tecnológica
dentro e fora do setor público, que se põe como parceira da
vasta retaguarda econômica que existe dentro do Brasil e que
produza para ela em vez de produzir para as multinacionais,
que, por sua vez, produzem os objetos de consumo que a
classe rica quer. Essa parceria entre vanguarda e retaguarda
exigiria a construção de todo um nível intermediário entre o
Estado, de um lado, e produtores privados do outro. Bancos
públicos ou mistos, privados, públicos ou empresas, centros
tecnológicos com autonomia empresarial alternativa de
concorrência e de responsabilidade financeira.
Quanto ao quarto item da minha reflexão, digo que esse
modelo alternativo que acabo de esboçar é apenas uma
vertente, um exemplo, um caso específico de uma política
voltada para alternativas estruturais de uma política que
tenha por conteúdo a prática reiterada das reformas de base.
Hoje, no mundo, ocorre uma grande mudança no enfoque do
conflito ideológico. Uma mudança que nós ainda não
percebemos no Brasil e que é do mais alto significado para
nós. E que está morrendo o velho conflito ideológico entre o
iniciatismo e o pregatismo e está surgimdo um novo conflito
ideológico emergente entre as formas institucionais
alternativas do pluralismo político e econômico. Quer dizer,
a democracia representativa e a economia de mercado podem
revestir formas radicalmente diferentes das existentes nos
Estados Unidos e na Europa Ocidental. As nossas elites, como
nos países periféricos em geral, começam com a idéia de
imitar e de importar as instituições políticas e econômicas
dos países ricos. E é somente na medida em que esse esforço
imitador malogra que são levadas ao experimentalismo
institucional involuntário. Este seria o nosso caminho para
encontrar a forma das instituições políticas e econômicas
alternativas. Dou um exemplo disso. Falei, antes, sobre as
alternativas econômicas. Falarei, agora, sobre as
alternativas constitucionais. Com o plebiscito, mantivemos o
presidencialismo clássico, que é o grande potencial
desestabilizador da política brasileira, o grande fator de
imprevisão que impede o fechamento do poder na classe
política. Mas o presidencialismo clássico tem um defeito
fatal para a nossa democracia: o Presidente é forte para
favorecer, mas é fraco para transformar. Eleito prometendo
mundos e fundos para o eleitorado, logo encontra,
entrincheirada no Congresso Nacional e nas outras
instituições de elite, uma maioria crítico-conservadora. E
aí se dá o dilema: ou o Presidente se rende a essa maioria
ou se agita contra ela de forma cesarista, pondo a
democracia em perigo. A solução, meus senhores, é dotar o
presidencialismo de mecanismos para a resolução de impasses,
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por meio de plebiscito e do poder de convocar eleições
antecipadas. E a contrapartida a esse experimentalismo ace-
lerado na política são normas para governar a atividade
política que cortem o vinculo entre o poder e o dinheiro
pela ampliação do acesso dos partidos políticos aos meios de
comunicação, pelo financiamento público das campanhas
políticas, muito mais eficaz do que a tentativa de se coibir
o financiamento privado, e pelo fortalecimento dos partidos
políticos, até pela solução mais radical, que é a adoção do
sistema de listas fechadas, obrigando os partidos a se
democratizarem internamente. E isso que eu prego para o meu
Pais: uma economia democratizada de mercado, acompanhada por
uma reorganização constitucional que facilite a prática
acelerada do experimentalismo social.
Agora, a quinta e última parte do meu argumento. Quais são

as condições para se instaurar no Brasil uma política como
esta, voltada para a prática das reformas estruturais?
Proponho quatro condições básicas. A primeira condição é o

esclarecimento do quadro partidário. A política brasileira,
hoje, é uma grande confusão, porque, na verdade, há dois
grandes partidos predominantes, que não estão explicitados
nas divisões partidárias de superfícies. O meu partido, que
eu chamaria Partido da Social-Democracia Conservadora, quer
retirar o Estado das atividades produtivas, diminuir o setor
público, fazer com que esse Estado, mais enxuto, se dedique
às atividades sociais, quer levar o Brasil a adaptar-se às
regras do jogo estabelecidas na economia mundial
O outro partido, o Partido Transformador, quer uma
alternativa estrutural democratizada, tem uma intenção
radicalista, mas não conseguiu ainda traduzi-Ia num projeto
definido. E ai está uma parte grande da tragédia da política
brasileira.
Nós não temos uma política brasileira, uma verdadeira
contestação, porque não temos uma alternativa explícita
oferecida ao País.
A segunda condição para a instauração de uma política
voltada para uma alternativa estrutural é que se quebre,
logo no início do processo, o oligopólio do sistema de
comunicações, exigindo-se a convivência de uma grande
variedade de formas de propriedade dos meios de comunicação,
não só a propriedade privada mas também a propriedade por
fundações autônomas, a propriedade por cooperativas de
jornalistas e a propriedade por partidos políticos,
movimentos sociais, igrejas. E esse pluralismo, essa
explosão de formas alternativas que criará espaço para a
integração nacional
A terceira condição para a instauração de uma política

voltada para as alternativas estruturais é que se desenvolva
uma nova maneira de se praticar e de se imaginar a política:
uma maneira que combine a política dos partidos, dos Estados
- a política vinda de cima para baixo - com a política da
sociedade civil - vinda de baixo para cima - e que alie a
política como cálculo estratégico e jogo de interesses com a
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política como profecia, como visão de um mundo alternativo
que inspire os brasileiros.
A quarta condição é mais entendível porque é mais
espiritual e psicológica do que política e prática. O que
impressiona no Brasil, hoje, é a desesperança. O País está
de joelhos, mas a esperança é muito mais a conseqüência do
que a causa da ação. Para se criar energia espiritual e
transformadora no Brasil, é preciso que muitos indivíduos,
na vida particular, assumam o caminho do despojamento, da
renúncia e do risco, que atuem e falem de forma imprevisível
contra os seus interesses e contra os seus determinantes. E
esse exemplo da cultura existencial, praticada por muitos
brasileiros, na própria vida, que cria o impulso visionário
no País. Seremos uma república de cidadãos quando formos uma
nação de profetas.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a palavra ao
Coordenador dos debates, Deputado José Militão, 2Q-Vice-
Presidente desta Casa.
O Sr. Coordenador (Deputado José Milito) - Esta
coordenação passa a prestar esclarecimentos sobre o
desenvolvimento dos trabalhos desta parte da reunião.
A partir deste momento, todos os presentes poderão formular
perguntas ao conferencista, devendo, contudo, inscrever-se
previamente para usar o microfone ou encaminhar a questão
por escrito.
Solicita-se que as questões sejam breves, sucintas e
objetivas, de forma a permitir que um maior número de
pessoas possa participar dos debates.
Cada inscrito disporá de até 3 minutos para sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente ao final.
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

Debates
O Deputado Gilmar Machado - Dispensarei as apresentações
para ter mais tempo de abordagem. Uma coisa que achei
interessante e com a qual concordo é que um dos grandes
problemas do Brasil é a nossa elite, que, lamentavelmente, é
burra. Ela tem feito um mal enorme ao nosso País. Se
pegarmos a década de 80, veremos que o Brasil foi um dos
países que mais cresceu no mundo, mas, infelizmente, a
partir dos anos 80, entrou num processo de paralisação.
Conseguimos chegar a um alto nível de desenvolvimento
enquanto havia facilidades, como a entrada de recursos,
principalmente através de empréstimos. Tivemos um longo
período de ditadura militar, e os militares tentaram
desenvolver planos de metas para o desenvolvimento,
conseguindo apenas endividar este País, de tal forma que
hoje estamos pagando pela incompetência de sua
administração. Gostaria, se possível, que o senhor abordasse
esse pensamento.
Entendemos, ao mesmo tempo, haver a necessidade de superar
de fato o modelo neoliberal, trabalhado por Collor e
lamentavelmente mantido por Itamar, uma vez que, na verdade,
falta-lhe um projeto de governo. Estamos assistindo a um
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Governo Federal que não possui um projeto, o que dificulta
muito a situação do Pais.
Teríamos muitos outros pontos a colocar, o que é
impossível, já que dispomos apenas de 3 minutos. Mas, para
finalizar, gostaria que fosse enfocada a questão do
monopólio das comunicações como um dos grandes problemas
brasileiros. Não construiremos uma democracia neste País se
não tivermos os meios de comunicação democratizados. Coloca-
se que é preciso privativar tudo e que há necessidade de
concorrência, mas quando se entra na questão da quebra de
monopólio das comunicações, isso não funciona: querem um
monopólio para eles. Há realmente uma necessidade de
aprofundamento do assunto. Gostaria que o senhor se
colocasse a respeito do projeto, já existente, do Deputado
Jayme Rezende, que trata da quebra do monopólio das
comunicações.
O Prof. Roberto Mangabeira Unger - Dos muitos esquemas que
V. Exa. abordou, permita-me que trate somente de dois. Em
primeiro lugar, refiro-me à política econômica do regime
militar, que cometeu três grandes erros.
O primeiro erro foi o de admitir uma espécie de conluio
escuso, escondido, com a elite brasileira e que teve por
conteúdo não tributar de forma eficaz, e de tentar construir
o desenvolvimento à base do dinheiro emprestado. Essa foi
uma forma de generalizar para toda a sociedade o custo do
desenvolvimento público.
O segundo erro foi o de não educar o povo. Os militares não
investiram na educação popular.
E o terceiro erro foi ter uma visão de crescimento

econômico que privilegiava as obras gigantescas, as grandes
fábricas, pondo de lado esse dinamismo imenso das pequenas e
médias empresas do Brasil.
Esses três erros que eles cometeram continuam a ser

cometidos hoje. Eles foram cometidos por todos os governos
subseqüentes. Não nos libertamos dessas três ilusões até
hoje.
O outro ponto que eu desejaria salientar é o seguinte: o
método da política brasileira continua a ser o da
cordialidade, do consenso, da busca do mínimo denominador
comum. Esse método não pode soerguer o Estado brasileiro.
Não há nenhuma forma de separar as finanças públicas do
projeto administrativo de crescimento que não seja o
consumismo. Agora, nosso Ministro da Fazenda demonstra a
visão do método da cordialidade, e, por isso mesmo, a
essência da política econômica dele está num subajuste
fiscal que seria seguido por um subchogue econômico. Mas um
subajuste fiscal e um subchoque econômico não fazem juntos
uma solução.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação passa a palavra ao

Deputado Baldonedo Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - O Prof. Benedito Silva,

velho professor da Fundação Getúlio Vargas, publicou, há 30
anos atrás, um livro sobre Taylor e Fayol. Ele fazia uma
comparação entre as idéias das primeiras teorias de
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administração, surgidas no inicio do século, e a experiência
da administração pública brasileira. Ele dizia, mostrando
dados, que naquela época, o Brasil ainda não tinha cons-
ciência de que era preciso conduzir a administração pública
com o respeito mínimo à Ciência da Administração, passando
pelo respeito à especialização, à profissionalização, e
assim por diante.
Vejo que a sua visão de um modelo de desenvolvimento do
Brasil passa por um posicionamento até diferente do que
vemos na média das manifestações políticas na imprensa, com
relação ao papel do Estado. Queria não fazer uma pergunta
mas ter o prazer de ouvir sua colocação sobre o seguinte: o
senhor fala da questão partidária, da dificuldade da
situação política do Pais, do quadro partidário em relação
às soluções que precisamos encontrar; mas, especificamente,
como o senhor vê os caminhos para que o País possa contar
com o respaldo político, com a vontade política das
lideranças e das elites - que o senhor mencionou muito -
para ser conduzido por um Estado que tenha compromisso com a
ciência, naturalmente, com o melhor caminho para a busca das
soluções globais para o Pais?
Queria saber ainda como o senhor vê a necessidade de que o
Pais tenha uma administração pública profissional, baseada
em um mínimo de compromisso com teorias científicas
vivenciadas e aplicadas pelos países desenvolvidos, e em
vontade política - que, na minha opinião, tem faltado - para
que se separe a prática dessa política, que, na verdade, é
demagógica, e a necessidade de que o Estado decida com
profundidade científica.
Quero dizer que a Constituição Federal implantou o concurso
público com a adoção do regime único. Hoje, estamos vendo
que isso, em nível municipal é um verdadeiro caos. O que os
municípios tentaram fazer, sem orientação, sem o preparo das
lideranças políticas para esse avanço, que é o de uma
administração profissional? E preciso considerar,
principalmente, que o município precisa ser a base da
estrutura da administração no País, para participar e
influir no desenvolvimento.
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - E convicção

generalizada no Brasil que, chegando-se ao Poder, é difícil
realizar qualquer projeto, porque o aparato do Estado não
existe. E claro que temos que ter um serviço público
profissionalizado, maior em número, muito mais bem pago e
muito mais bem preparado. Agora, a condição para isso é o
saneamento das finanças públicas. O Estado brasileiro não
pode ser um Estado falido.
O Estado brasileiro não pode ficar prostrado diante da
especulação financeira. Essa é a condição essencial. Mas eu
diria, ampliando o raciocínio, que, em seguida, o problema
para esse falso dilema é a oscilação que existe na política
latino-americana, em geral, entre o neoliberalismo ortodoxo,
que abdica de um projeto nacional de crescimento, e o
populismo distributivista que distribui a riqueza que não
existe, que não tem um projeto de produção de crescimento. E



61

esse o falso dilema, porque essas duas condições parecem
antagônicas. Uma que quer ver montado o Estado, permitindo-
se que as elites canibalizem os destroços do Estado, e a
outra que promete o distributivismo para o dinheiro. Essas
duas condições são parceiras uma da outra. Essa parceria é
que está sufocando o Brasil. E que nós não temos uma visão
da reconstrução produtiva do Pais.
O Sr.Coordenador - Sr.Professor, temos aqui uma pergunta:
Tendo em vista a grande gama de impostos diretos e indiretos
já pagos pelos brasileiros, como pode ser visto o IPMF? E
legal e moral a sua cobrança?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - A parte que interessa é
um mal menor. Não é um ponto desejável, racional dentro de
uma estrutura tributária racional. Mas não querem uma
estrutura tributária racional. Eu defenderia essa
simplificação radical. Um tributo indireto neutro que
assegure a arrecadação necessária e tributos diretos de
efeitos redistributivos. Basta isso. Bastam esses três
tributos que eu descrevi. Não há necessidade de mais nenhum.
Agora, no caso tributário que está ai é necessário criar
tributos casuisticamente, para fazer com que o Estado chegue
lá, para não entrar em colapso definitivo, como está
ameaçado de fazer.
O Sr. Coordenador - Mais uma pergunta, professor: Quais as
forças políticas ou quais os setores sociais serão capazes
de promover e principalmente de garantir as condições das
reformas propostas, particularmente a da reforma tributária?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger * - Acho que a reforma
tributária deveria ter um ponto comum entre esses dois
partidos que eu descrevi: o Partido Radical Transformador e
o Partido da Social Democracia Conservadora. Deveriam
convergir pelo menos nessa reivindicação de se ter um Estado
sério, um Estado que funcione e que financie a base
transparente da tributação.
Agora, se a pergunta é qual a base política possível, eu
diria que aquela outra proposta transformadora que eu
esposei diz o seguinte: uma política antidualista precisa
ter por base uma aliança antidualista, uma aliança de
brasileiros desses dois brasis. Não precisa ter como seu
instrumento político uma convergência das diferentes
vertentes da esquerda democrática. Nós temos no Brasil duas
esquerdas. Uma esquerda voltada para o Brasil moderno e
organizado e outra esquerda voltada para o Brasil periférico
e amorfo. Essas duas esquerdas refletem as divisões do País
as quais deveriam ter, por tarefa, superá-la.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Lego - Prof. , no próximo ano,
vamos ter um confronto eleitoral entre esses dois
componentes: o Brasil conservador e o Brasil que tem pelo
menos o desejo transformador- Que ação ou que ações
proféticas podem e devem ser tomadas para que, numa eventual
eleição da ala transformadora, se possa garantir, se possa
assegurar a essa ala a continuidade no Poder? Se não
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acontecerem essas ações, há a possibilidade de voltar, por
qualquer meio, mesmo por meio de golpes, a se impor o
sistema conservador ou a prevalecer o sistema conservador
no Brasil?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Há duas coisas.
Primeiro, eu acho que o problema essencial da esquerda no
Brasil é a falta de um projeto definido. Esse é o problema
da esquerda brasileira. A esquerda abandonou a perspectiva
estatizante e tende a refluir para uma perspectiva meramente
social democrática. Ela quer ter um projeto estrutural
alternativo, mas não o tem. E um problema de falência
imaginativa. Então, eu sustento que uma das tarefas
essenciais é que as pessoas comprometidas com essa
transformação democratizadora atuem dentro desses partidos
existentes para tentarem formar um ideário alternativo. Esse
deve ser o esforço.
Agora, chegamos a sua outra questão, a questão dos golpes.
O golpe ocorre no Brasil quando há união dentro do
oficialato contra o governo. A união do oficialato ocorre
quando a classe média, a pequena classe média, vira massa de
manobra contra um governo popular, é unida contra um governo
popular. Um governo popular que tenha conquistado o
antagonismo unificado das classes médias está perdido, e a
intervenção militar apenas sela essa derrota. Então, a
injunção estratégica, tática, prioritária para o governo
popular é impedir que a classe média, de forma unitária se
torne inimiga dele. Mas não é que ela queira se tornar
inimiga. Uma proposta como essa que esbocei atende muito
diretamente às ambições e às frustrações da classe média.
O problema tradicional da nossa esquerda é que utilizavam
uma linguagem estatizante que amedrontava as classes médias
sem transformar o Pais.
O Sr. Coordenador - Mais uma pergunta: O senhor deu um
enfoque acentuadamente econômico à sua exposição. A
propósito da nossa revisão constitucional, que mudanças o
senhor proporia no capitulo da Ordem Econômica e , já que
estamos numa Casa Legislativa, que papel o senhor
assinalaria ao Poder Legislativo nesta construção da
democracia no Brasil?'.
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Sou contra a revisão
constitucional, agora. Não acredito numa revisão de
bastidores. A revisão constitucional, para ser legitima,
real, exige duas condições: que o País esteja levantado num
grande debate nacional, e isso não existe hoje depois da
sucessão presidencial; até pode existir, mas , hoje, não
existe; e a segunda condição é que se formem ideários
alternativos para que haja idéias em confronto. Reforma
política essencial no Brasil é cortar o vínculo entre
dinheiro e poder. E não é difícil. E fácil. Duas medidas
fariam isso: uma, a democratização do sistema de
comunicação; a outra, o financiamento público das campanhas
políticas.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral.



63

O Deputado Roberto Amaral - No terceiro momento da fala do
nosso expositor, quando apresenta proposta de crescimento
econômico para o Brasil, eu o consultaria por que não
incluiu o desenvolvimento e o crescimento da agricultura
nacional, não só pela vocação do País, como também,
principalmente, pelas nossas necessidades básicas e
fundamentais de sobrevivência? Uma segunda pergunta: por que
não foi abordada, em nenhum momento, a atual situação das
altas taxas de juros no Pais?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - E bom começar pela sua
última pergunta. Altas taxas de juros não acabam por vontade
política. Altas taxas de juros acabam com a inflação.
Inflação só acaba por essa elevação drástica da receita
pública. E essa a condição: fazer um voluntarismo político,
quer dizer, querermos acabar com os juros, é uma fantasia.
Os juros acabam não por atos e vontades, e, sim, por
consequência econômica da introdução de uma moeda real no
País. Finge-se que se quer isso, mas, por enquanto, não se
quer.
Sua pergunta sobre a agricultura. Eu diria que a
agricultura é um modelo para essa parceria que se preconiza
entre o Estado e o produtor. Na economia dos Estados Unidos,
por exemplo, o setor mais espetacular é o da agricultura. A
agricultura americana se constituiu à base dessa parceria
entre o Estado americano e o produtor familiar, por todo o
sistema de apoio financeiro, tecnológico e comercial.
Diria que o paradigma da parceria entre o Estado e o

produtor privado que existe na agricultura, de certa forma,
é o modelo para a transformação de outros setores nas
economias modernas.
O Sr. Coordenador - Uma pergunta por escrito: 'Dentro
dessas reformas estruturais, qual o papel que cabe à Igreja
desempenhar?'
O Prof. Roberto Mangabeira Linger* - Dentro da transformação
do País, cabe à Igreja o papel de ser profética. Somos,
hoje, no Brasil, um Pais de realistas. A maldição da
política brasileira é o pragmatismo antipragmático. Onde
estão os nossos profetas? O papel da Igreja é representar a
existência profética, é representar a idéia da
transcendência, da transitoriedade dos sistemas existentes.
Deveria ser fiel a si mesma e à sua vocação religiosa, não
intervindo em política partidária. Fazendo profecias no
mundo é que ela ajudará a transformar o País.
O Sr. Coordenador - Outra pergunta: "Tendo em vista a clara
manifestação popular plebiscitária direta a favor do
presidencialismo, essa não prejudicaria, em uma virtual
revisão constitucional a ter curso ainda este ano, a reforma
do presidencialismo, enquanto construção própria, com a
adoção de mecanismos que fomentem a participação política
cotidiana dos cidadãos, como, por exemplo, uma brilhante
sugestão da possibilidade de dissolução das Câmaras e a con-
sulta do eleitorado para solução de impasses?



64

Nessa mesma linha o instituto do recail", recolhido em
alguns Estados norte-americanos, poderia também ajudar a
criar uma nova concepção de representação política?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger - Plebiscito foi uma
visão característica do País. Foi oferecido ao povo
brasileiro como alternativa daqueles modelos americanos,
alemães, franceses. Há tantos livros e tão poucas idéias na
cabeçal E a situação dos nossos juristas. Não há razão para
isso. Não há por que o povo brasileiro tenha que escolher
entre esses modelos predeterminados. O regime que descrevi
da eleição antecipada para Presidente é de certa forma uma
combinação, o traço do parlamentarismo e do
presidencialismo. Só que com características completamente
diferentes dessas soluções que se discutiam aí, imitando-se
a Constituição da República Francesa. Acho que reformar o
presidencialismo brasileiro, dotando-o de mecanismos para a
resolução de impasse é o imperativo de reorganização da
política nacional. Mas não pode ser feita por um golpe
dentro do Congresso. Tem que ser precedida por um grande
esforço de esclarecimento da opinião nacional.
O Sr. Coordenador - Outra pergunta: "O experimentalismo
social não sacrificaria ainda mais o nosso sacrificado povo?
Os governos anteriores já não fizeram do nosso Pais cobaia
de planos mirabolantes?"
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Plano mirabolante é o
que temos agora, onde pela primeira vez na história do mundo
se consegue fazer persistir uma inflação que é quase uma
hiperinflação, mas que ainda não chega a sê-]a. Isso é que é
mirabolante. Não existe exemplo disso em nenhum outro país.
Não é plano mirabolante acabar com a inflação. Sabem qual é
a forma normal de acabar com a inflação? E a hiperinflação.
A hiperinflação acaba com a inflação em pouquíssimo tempo. A
hiperinflação existe no Brasil como se fosse um desastre, um
caos. Por que isso? Não é preciso nenhum mistério. Para
provocar uma hiperinflação a fim de acabar com a inflação,
há uma fórmula fácil. Basta corrigir o valor do trabalho
diariamente, tal como é corrigido o valor do capital
diariamente. Aí vem uma hiperinflação no dia seguinte e
acaba a inflação. Com isso, o Estado terá que financiar-se
de uma outra forma. Tem que haver uma moeda real no País.
Por que os Presidentes não querem isso? Eu não compreendo.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Wilson

Pires.
O Deputado Wilson Pires - Professor, eu gostaria de fazer
uma pergunta a V. Exa. sobre o problema da saúde e da
educação em nosso País. Entendemos que a saúde e a educação
são fatores que promovem o desenvolvimento e melhoram a
qualidade de vida do cidadão. Em nosso Pais, a coisa
funciona ao contrário: piora a qualidade de vida. Isso
acontece porque a área da saúde e a da educação determinam o
comportamento da sociedade. Qual seria o modelo ideal que
nós poderíamos prestar á saúde e á educação neste País, para
evitarmos a convulsão social?
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O Prof. Roberto Mangabeira unger* - Um modelo de
organização de relações entre o Estado e a escola? O que o
senhor tem em mente?
O Deputado Wilson Pires - Nós sabemos que a saúde e a
educação determinam o comportamento da sociedade. Poderiam,
inclusive, gerar uma convulsão social. E não há interesse
das nossas autoridades em realizar nada no sentido de se
fazer uma saúde e uma educação compatíveis com o nosso Pais.
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Nesse aspecto, eu
apenas posso desenvolver o que disse antes. O prioritário é
o sistema humano de educação, não o prédio onde se dá aula.
Pode ser instituído um sistema de educação em massa, como
outros países fizeram, em casas alugadas ou, então, por
equipes volantes. Pode até haver aula na rua, com outras
equipes volantes de apoio alimentar e médico. Não tem que
ser somente na escola. E preciso um serviço social
obrigatório para engajar a juventude do Pais na educação dos
brasileiros. Queremos uma prática de educação continuada
para que, em todas as profissões, os empresários,
periodicamente, se voltem para o processo educacional,
educando-se uns aos outros. E isso que desejo para o País:
um grande ambiente de debate nacional, de esclarecimento re-
cíproco, uma prática de solidariedade construída em torno da
educação recíproca de uns brasileiros por outros
brasileiros. E assim que se faz a integração nacional.
O Sr. Coordenador - Outra pergunta: Como o senhor disse,
professor, o mundo de hoje exige cada vez mais mão-de-obra
especializada. O senhor acha que a falta de educação
infligida ao nosso povo e a conseqüente falta de mão-de-obra
especializada vão, daqui para a frente, afugentar o capital
estrangeiro?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - As elites brasileiras
querem vender o Brasil, mas o capital estrangeiro não quer
comprar. Eles não estão interessados em investir no País;
estão preocupados com outros assuntos. Queremos resolver os
nossos problemas com recursos próprios. Não é para atrair o
capital estrangeiro que os brasileiros vão educar-se: é para
levantarem o Pais, pois ele está de joelhos. Esta é a
realidade essencial do Brasil, hoje.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Tenho duas perguntas a fazer. A
primeira, com relação á conjuntura internacional. Farei uma
afirmação e, depois, uma pergunta. Vivemos uma crise de
abundância, semelhante à que antecedeu a Primeira Guerra
Mundial. Alguns países têm um nível de vida muito bom e uma
produção muito grande, mas têm dificuldades em termos de
mercado. Historicamente, sabemos que essas crises foram
resolvidas pela humanidade por meio de guerras. Há pouco
tempo, assisti a um filme em que a família Krupp fazia um
brinde à guerra, pois, em um dia de guerra, eles ganhavam
mais do que em um ano de paz. Portanto, eu gostaria de saber
como o senhor vê a questão da possibilidade de um conflito
internacional. Nos Estados Unidos, é comum a propaganda pela
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guerra, principalmente contra o Saddam Hussein, mas trata-
se de um fetiche, que encobre todos os problemas.
A segunda pergunta se refere a sua posição bastante critica
e até cética, hoje, de manhã, na Associação Comercial, sobre
o pacto social. Parece-me que o senhor colocou a questão do
conflito como uma necessidade dos brasileiros de explicitar
os seus conflitos, e não, a de escondê-los por meio de
pactos sociais, aparentemente certos, mas que, na prática,
não funcionam. Portanto, como o senhor vê essa questão do
conflito interno brasileiro?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - Trata-se de uma
afirmação genérica, mas, depois, farei uma reflexão
especifica sobre a situação do Brasil na economia mundial. 4
afirmação genérica é a seguinte: hoje, a fonte essencial dos
conflitos militares ou paramilitares no mundo é a explosão
do nacionalismo social. Eles têm a seguinte característica:
não é que esse nacionalismo seja o reflexo e a expressão de
diferenças objetivas entre os povos; pelo contrário, é o
reflexo da impotência de se afirmar uma divisão. Quanto mais
os armênios e os ( .... ) se assemelham em seus costumes,
instituições e idéias, mais se odeiam. Essa incapacidade de
traduzir a vontade abstrata, de ser um pais diferente, em
uma realidade concreta, em ter instituições, costumes e
idéias diferentes é que é a impotência, o ressentimento, que
é a base dessa explosão de etnias agressivas. Esse é o maior
perigo para o mundo. A solução é a capacidade efetiva de ser
diferente e original e de inventar as suas instituições. E
isso que eu reivindico para o Brasil. Isso liberta uma
coletividade daquele nacionalismo de ressentimentos e
frustrações.
Agora, quero fazer uma reflexão mais direta sobre a situação
do Brasil na economia mundial. Estamos ameaçados de ser
apenas a plataforma para esse fordismo" tardio, essa
indústria pesada, rígida e tradicional, que se desmonta nas
economias que lideram e se remonta nas economias de
vanguarda do Terceiro Mundo, como a brasileira.onde ela só é
competitiva à base da repressão de salários internos. A
primeira tarefa nossa é rebelar-nos contra esse papel de ser
o receptáculo do "fordismo". E essa é a nova forma do
nacionalismo econômico no Brasil.
O segundo ponto ê compreender que estamos marginalizados em
relação aos grandes blocos comerciais que se estão formando
no mundo. Vamos, então, buscar as vantagens correspondentes
às nossas desvantagens. A pauta de exportação do Brasil é
singularmente distribuída pelo mundo todo. Não somos
dependentes de nenhum parceiro comercial. Temos, então, de
multiplicar os acordos bilaterais com todos os blocos, com
todos os grandes parceiros, a fim de abrir espaço para a
economia brasileira. Temos de nos aproximar dos grandes
países periféricos, como a Rússia, a China e a índia, que
têm interesses estratégicos e econômicos partilhados com os
nossos, mas com os quais quase não temos comércio.
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O Sr. Coordenador - Vamos fazer a última pergunta. O senhor
falou em parceria entre o produtor rural e o Estado. Não
haveria uma etapa anterior, que seria a reforma agrária?
O Prof. Roberto Mangabeira Unger* - A reforma agrária é
entendida num sentido amplo. Ela não é entendida apenas como
distribuição de terras, mas como o desenvolvimento desse
mecanismo de associação em que o Estado e o produtor entram
com apoio técnico, comercial e financeiro. E ai entra o
segundo aspecto da criação dessa nova economia de mercado. O
que vemos na Europa, nas economias regionais mais bem-
sucedidas, como é o caso da do Norte da Itália, é a formação
de verdadeiros regimes de concorrência competitiva em que
redes de pequenas e médias empresas, que concorrem dentro de
um determinado setor, também cooperam, fazendo mutirão de
recursos financeiros, tecnológicos e comerciais. Isso
permite aliar-se a flexibilidade da pequena empresa à
economia fiscal das grandes empresas. Eu diria que a
parceria entre o Estado e o produtor privado tem como
contrapartida a formação, entre as pequenas e médias
empresas, dessas redes de concorrências cooperativas que
desempenham um novo modelo democratizado de economia de
mercado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Eu não farei nenhuma pergunta ao
professor, apenas gostaria de parabenizá-lo pela sua
brilhante participação neste evento. Quero aproveitar a
oportunidade para sugerir ao Presidente desta Casa, Deputado
José Ferraz, que envie ao Sr. Presidente da República um
documentário sobre as verdades ditas aqui por esse ilustre
professor. A área econômica do Governo precisa ouvir isso.
Acho importantíssimo tudo que aqui foi falado e, mais uma
vez, reitero ao professor os meus parabéns. Fiquei realmente
impressionado pela sua inteligência e competência e pela
forma clara de dizer as coisas que o povo precisa ouvir.

- Sem revisão do conferencista.
ATA DA 227a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 25 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - 1 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Veto Parcial á
Proposição de Lei Complementar no 32; manutenção do veto -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h44min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
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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 - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Sailes -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wellington de Castro -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar ng 32, que dispõe sobre a transferência de
militar para a reserva não remunerada e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão Em
votação. A Presidência vai submeter a matéria a votação
nominal, por escrutineo secreto. Os Deputados que desejarem
manter o veto deverão votar sim'. Os que desejarem rejeitá-
lo deverão votar não".
Convido para servirem como Escrutinadores os Deputados
Hely Tarquinio e Simão Pedro Toledo. Com a palavra, o Sr.
lg-Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. Na sua
ausência, convido o Deputado Bené Guedes.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira
- Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los
- Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna para a verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. (-
Pausa.) Votaram 45 Deputados. Foram encontradas na urna 45
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam à apuração dos votos. (- Pausa.)
Votaram 'sim 36 Deputados. Votaram 'não' 9 Deputados. Está
mantido o veto. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, como V.
Exa. pode verificar, de plano, não existe número suficiente
para a continuação de nossos trabalhos. Assim, solicito a V.
Exa. que encerre, de plano, a presente reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 26, às 9h30niin, nos termos do
edital de convocação; para a ordinária de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial da
mesma data, às 201h30min, destinada ao comparecimento do ex-
Governador Aureliano Chaves e do Gen. Antônio Carlos de
AndradaSerpa, que discursarão sobre a privatização da
PETROBRAS. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 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 TARCISIO
HENRIQUES), QUE ESTABELECE PRAZOS PARA A INSCRIÇÃO E A
REALIZAÇÃO DE PROVAS EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO
DE CARGOS OU EMPREGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO
ESTADO
As onze horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e
noventa e três, reunem-se no Plenarinho os Deputados Aílton
Vilela, Tarcísio Henriques e Maria Olivia, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente ad hoc', Deputado Ailton Vilela, 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 a Deputada Maria Olívia
para atuar como Escrutinador. Recolhida as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente
os Deputados Ailton Vilela e Tarcísio Henriques,
respectivamente. O Presidente empossa o Vice-Presidente,
que, por sua vez, no exercício da Presidência, dá posse ao
Presidente eleito. O Deputado Aílton Vilela agradece a
escolha de seu nome e designa como Relator da matéria em
pauta o Deputado Tarcísio Henriques. 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, 31 de agosto de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Baldonedo Napoleão - Maria

Olivia - Antônio Fuzatto.
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ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Elisa
Alves e Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado
Antônio Pinheiro, por indicação da Bancada do PSDB), membros
da comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado
Bonifácio Mourão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Tendo sido a matéria
constante na pauta distribuída anteriormente, passa-se à 2
parte da reunião, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.461/93, com as Emendas
ngs 1 e 2. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, 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. 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de
Oliveira - Wanderley Ávila - Clêuber Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI No 1 494/93*
Anexo

(a que se refere o art. .... da Lei flQ .....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
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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 fornecimento da
certidão necessária ao sepultamento.
4 - Transcrição
a) assento de nascimento, casamento ou Óbito de brasileiro
em país estrangeiro 20
b) de termo de opção pela nacionalidade brasileira 20
c) petições respectivas 25
5 - Buscas
em autos, livros e documentos arquivados 3
(* - O Projeto de Lei no 1.494/93, publicado na edição de

26/6/93, pág. 28, cal. 3, inclui o anexo acima.)
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.944

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei no 11.944 (ex-
Projeto de Lei ng 826/92, de autoria 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.
Por meio da Mensagem no 371/93, encaminhou S. Exa. á

apreciação desta Casa as razões do veto.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, b,
do Regimento Interno, foi a matéria distribuída a esta
Comissão Especial, para receber parecer.

Fundamentação
Alega o Sr. Governador do Estado como razão determinante de
seu veto, que a matéria disciplinada na Proposição de Lei ng
11.944 será, oportunamente, estudada pela comissão à qual
caberá o preparo do anteprojeto do novo Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado.
Não há, contudo, inconveniente algum em que desde já sejam
fixados por lei os prazos mínimos para a inscrição e a
realização das provas dos concursos públicos.
Como é sabido, por disposição constitucional, a investidura

em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos. Por esse motivo,
os concursos públicos vêm ocorrendo com freqüência sem que
haja norma para discipliná-los.
o novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado vem
sendo aguardado há longo tempo, e, tendo em vista a
possibilidade de alterações do texto constitucional vigente,
é provável que a espera se prolongue ainda mais.
Não se justifica, então, que não se estabeleçam os prazos
de que trata a proposição vetada, medida que só trará
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beneficias para a administração pública e para os
candidatos.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do veto à

Proposição de Lei nQ 11.944.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente e Relator (com voto de

qualidade) - Antônio Fuzatto - Maria Olivia (voto contrário)
- Baldonedo Napoleão (voto contrário).

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.382/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei
ng 1.382/93 objetiva declarar de utilidade pública o
Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira
Instância do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 13/5/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O sindicato em referência é uma entidade civil sem fins
lucrativos, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos.
Dessa forma, atendidas as exigências da lei que regulamenta

a matéria, não há impedimento legal á tramitação normal da
proposição ora apresentada.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto,

acrescentando-lhe o nome do município no qual se localiza a
sede da entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.382/93, com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
'Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância
do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte..
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Wanderley Ávila.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.438/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Re  atór i 
De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em
questão visa a declarar de utilidade pública a Aliança
Nacional da Juventude - MG, com sede no Município de Pouso
Alegre.
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação na
Casa, vem o projeto a esta comissão para o lo turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão desenvolve campanhas educativas em
prol da juventude, visando à sua promoção humana, cultural e
religiosa.
Organiza, ainda, clubes de serviço em várias cidades,

envolvendo diretamente a população jovem, com a finalidade
de prestar serviços de assistência social à população
carente.
Dessa forma, seu trabalho a faz merecedora da declaração de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.438/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.439/93

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

A proposição em exame, do Deputado Jaime Martins, objetiva
declarar de utilidade pública a FAEDI - Fundação
Assistencial e Educacional de Dores do Indaiá -, com sede
nesse município.
Publicada em lg/6/93, foi a matéria encaminhada,

preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua tramitação, apresentando a Emenda
ng 1. Vem agora o projeto a esta comissão, para o lg turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é reconhecida, na

comunidade, pelo elevado espírito com que presta serviços de
caracteres assistencial, cultural, educacional e espiritual.
Entendemos, portanto, ser oportuno e meritório conceder-
lhe o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.439/93, no lo turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Arnbrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.450/93

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

A proposição em tela, do Deputado Reinaldo Lima, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Garçons e Profissionais Similares de Minas Gerais, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 4/6/93, foi a matéria encaminhada,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
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não encontrou óbices ao seu normal encaminhamento. Vem,
agora, nos termos regimentais, a esta comissão, para o lQ
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com o titulo
declaratório de utilidade pública atua, desde 1959, com
vistas aos aprimoramentos cultural e técnico de seus
associados.
Entendemos, portanto, ser meritória e oportuna a concessão

que se pretende outorgar-lhe.
Conclusão

A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.450/93, no lo turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.454/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.464/93, do Deputado Wellington de
Castro, visa a declarar de utilidade pública a Associação
SOS Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari.
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 é regulada pela Lei ng 5.830, de 1971, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
A entidade a ser beneficiada tem personalidade jurídica,
funciona, conforme atestado do Juiz de Direito da 1 Vara
Cível da Comarca de Araguari, há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.
Entretanto, torna-se necessário emendar o projeto, para
correção do nome da entidade, o que fazemos por meio da
Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.454/93, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

SOS Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari.'.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Wanderley Ávila.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.478/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei flQ
1.478/93 visa a declarar de utilidade pública a Federação
Municipal de Associações de Moradores e Movimentos
Populares, com sede no Município de lapu.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices a que prosseguisse sua tramitação,
apresentando a Emenda ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, para o lo turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade em questão é uma sociedade com personalidade
jurídica, que objetiva unir as entidades de natureza
comunitária, representando-as junto a órgãos públicos e
privados na reivindicação de soluções para o progresso e o
bem-estar de todos.
Quanto ao mérito, esta comissão não vê inconveniência nessa
pretensão, que possibilitará à entidade usufruir os
benefícios da lei e prosseguir em seu meritório trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.478/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.479/93

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jaime Martins,
objetiva declarar de utilidade pública as Obras Sociais e
Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede nesse
município.
Publicada em 19/6/93, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que não identificou
impedimento a sua tramitação.
Vem a matéria a esta comissão, para o lo turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade visa à formação de meninos pobres, custeando-
lhes as despesas, para fins de sua educação em educandários
próprios ou de outras entidades, ao amparo dos inválidos ou
enfermos incapazes de proverem sua subsistência, e a criação
e manutenção de faculdades, cursos, escolas e
estabelecimentos de educação e cultura, em benefício da
sociedade a que serve.
A entidade, é conhecida de todos da comunidade pelos seus
relevantes serviços, o que a faz merecedora da declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.479/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
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Elisa Alves, Relatora.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.486/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Pena de
Ouro Esporte Clube, com sede no Município de Ibirité.
Atendendo a dispositivos regimentais, para exame
preliminar, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
tramitação. Vem, agora, a matéria a esta comissão, para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Pena de Ouro Esporte Clube é uma agremiação amadora que
tem por finalidade proporcionar a prática de diversas
modalidades esportivas, oferecendo, ainda, aos seus
associados atividades de caráter social e cultural.
Desde sua fundação, há oito anos, a entidade vem se

constituindo um importante centro difusor da cultura física
na comunidade ibiritense. E, portanto, justa e louvável a
pretensão do autor desta proposição de declará-la de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.486/93, no lo turno, em sua forma original
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.494/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo modificar a Lei no 7.399, de
l/12/78, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais.
Publicado em 26/6/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela propõe a alteração da Tabela no 21 da Lei
nQ 7.399, de lg/12/78. que contém o Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado, relativa ao pagamento de emolumentos
dos atos praticados pelo Oficial do Registro Civil das
Pessoas Naturais.
A questão não é das mais simples e tem sido causa de
interpretações jurídicas divergentes, tendo em vista a
colocação do tema em nossa Carta Magna.
Desse modo, inúmeras dúvidas têm surgido, inclusive no que
diz respeito à própria natureza jurídica dos serviços
notariais e de registro, e até mesmo sobre qual deve ser o
ente federado responsável pela organização de tais serviços.
Nossa posição, entretanto, é a de que são os serviços
notariais e de registro, antes de mais nada, serviço
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público, ainda que exercidos em caráter privado. É o que
está expresso no caput do art. 236 da Constituição
Federal, que diz serem tais serviços delegados do poder
público.
E óbvio que, se o Estado somente delega aquilo que é de sua
própria natureza produzir, não poderia, portanto, delegar
um serviço privado.
Sendo serviço público, restaria saber qual a esfera
governamental competente para discipliná-lo, a União, o
Estado ou o município. A resposta pode ser encontrada na
conjugação dos arts. 25, lg, e 21, da Constituição
Federal. Se tais serviços não se incluem na competência
material da União, são os mesmos reservados ao Estado mem-
bro, a quem cabe organizá-los.
Da mesma forma, seria contraditório que nossa Magna Carta

permitisse aos Estados legislarem sobre a contraprestação
remuneratória de um serviço público federal, como o fez no
2g do seu art. 236.
Se a Constituição Federal limita a competência legislativa

da União às normas gerais, abre aos Estados a possibilidade
de legislarem de forma suplementar para atender às suas
particularidades, ante a inexistência da lei federal. Não
há, no caso, por que deixar de aplicar a regra do seu art.
24, ainda que a previsão da competência legislativa
concorrente esteja em outro dispositivo legal.
O que interessa é a regra estabelecida pelo 2g do art.
236, supracitado, que deve ser interpretada de forma
favorável à Federação.
Com efeito, é o principio federativo, consubstanciado no
caput do art. lo de nossa , Lei Maior, um dos pilares da
nossa ordem constitucional. E a sua precedência reconhecida
por nossa melhor doutrina, que prega sua aplicação em
qualquer caso de dúvida ou omissão do texto constitucional.
Assim, é evidente que o Estado membro pode legislar sobre a
matéria em questão, sem esperar qualquer iniciativa da
esfera federal
Por outro lado, não vemos também qualquer restrição ao
trâmite da proposição, no que tange à iniciativa da matéria,
uma vez que a mesma se inclui no âmbito de iniciativa de
qualquer dos Poderes do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.494/93.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -Célio

de Oliveira - Wanderley Ávila - Clêuber Carneiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.497/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.497/93, do Deputado Ambrósio Pinto,
visa a declarar de utilidade pública o Hospital Casa da
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Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, com sede nesse
município.

 

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, vindo,
agora, a esta comissão, para o 1 Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais._

 ação
O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas
presta à comunidade local relevantes serviços de assistência
médico-hospitalar a enfermos, indigentes ou não, da
comunidade local, sem distinção de sexo, cor ou
nacionalidade.
Por ter como principal objetivo a saúde da população, a
entidade faz jus a que a lei a reconheça de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.497/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.500/93

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

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado João
Batista, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Amoroso Lima, com sede no Município de
Sacramento.
Publicada em lg/7/93, a proposição foi encaminhada, para
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento a sua tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade tem por objetivo estudar os problemas da
comunidade nos setores de saúde, educação, alimentação,
habitação e outros, buscando-lhes a solução por meio de
recursos públicos ou privados, bem como promover atividades
culturais e recreativas e o trabalho comunitário.
Na comunidade, sua presença é conhecida pelos relevantes

serviços que lhe presta, o que faz a entidade merecedora do
titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.500/93, no lo turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.503/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório



79

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Creche
O. Maria Benedita Santana, com sede no Município de Monte
Santo de Minas.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento à sua normal
tramitação, vem o projeto a esta comissão, para o lg turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Creche D. Maria Benedita Santana objetiva amparar as

crianças de três meses a seis anos de idade, cuidando de sua
higiene, saúde e alimentação.
Proporciona, ainda, condições para os desenvolvimentos

físico, psicossocial, mental e afetivo dessas crianças.
A entidade faz jus, portanto, à declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.503/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.507/93

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

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, pretende declarar de utilidade pública o
Ekigarra Esporte Clube, com sede no Município de Betim.
Publicada em 3/7/93, a proposição foi encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, a
qual não identificou impedimento a sua tramitação.
Vem a matéria a esta comissão, para o lo turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade visa à promoção do civismo e da cultura física,
em particular do futebol, à prática de todas as modalidades
especializadas de esporte amador e à promoção de eventos de
caracteres social e cultural.
Na comunidade, sua presença é conhecida de todos pelos
relevantes serviços que desempenha, o que a torna merecedora
do título de utilidade pública.

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

flQ 1.507/93, no lo turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.531/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de São
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Vicente de Paulo, com sede no Município de São João Batista
do Glória.
Publicado em 5/8/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, conforme determina o 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 6/12/1971.
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 n
1.531/93.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Wanderley Ávila.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.536/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreço, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Educacional Quintal Mágico, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Publicada em 6/8/93, 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 Associação Educacional Quintal Mágico é uma entidade

civil sem fins lucrativos, que tem a finalidade de promover
ajuda aos deficientes, proporcionando-lhes meios para o seu
desenvolvimento e sua integração social.
A documentação juntada comprova que a instituição atende
aos requisitos da Lei no 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria; não há, portanto, óbices à normal tramitação da
proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.536/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -
Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira -
Wanderley Ávila.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.547/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei no 1.547/93
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
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Moradores dos Bairros Manoel Honório e Bairu, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a, do
Regimento Interno, vem o projeto a esta comissão para exame
preliminar, após sua publicação em 7/8/93.

Fundamentação
A entidade em questão tem prova de personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
é composta de pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercício de seus cargos.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela
Lei flQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.547/93.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Cléuber Carneiro - Wanderley Ávila.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.229/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Elvira,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comercial de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a matéria no lg turno, com a Emenda ng 1, cabe,
agora, a esta comissão emitir parecer para o 20 turno de
deliberação conclusiva. A redação do vencido está anexa e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em apreço tem presença ativa na vida da

comunidade, presta-lhe serviços relevantes, particularmente
os ligados ao desenvolvimento da ação empresarial, visando a
promover os interesses da comunidade nos campos econômico e
social, da produção, da indústria, do comércio, da prestação
de serviços e outros. Tais fatos a tornam merecedora da
declaração de sua utilidade pública

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.229/93, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, lo de setembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.229/93

Declara de utilidade pública a Associação Comercial de
Minas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

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

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NQ 966/92
Comissão de Redação

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n
966/92, que dispõe sobre a construção de creches e unidades
sanitárias em conjunto habitacional construido pelo Estado
ou mediante convênio de que este participe, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos do art.
197 do Regimento Interno, 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 966/92
Dispõe sobre a construção de creches e unidades sanitárias

em conjunto habitacional construido pelo Estado ou mediante
convênio de que este participe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A construção de conjunto habitacional realizada
por órgão ou entidade da administração direta ou indireta do
Estado ou mediante convênio de que este participe atenderá
ao seguinte:

- no conjunto com mais de 50 (cinqüenta) unidades
habitacionais, haverá, no mínimo, uma creche;
II - no conjunto com mais de 100 (cem) unidades

habitacionais, haverá, no mínimo, uma unidade sanitária.

1 Q - O número e a dimensão das creches e das unidades
sanitárias serão definidos no projeto de cada conjunto,
tendo em vista o número de habitantes e as necessidades da
população a ser atendida.

2 - O Poder Executivo poderá estabelecer, em decreto,
critérios e limites a serem seguidos no cumprimento do
disposto no parágrafo anterior.
Art. 2 - As creches e as unidades sanitárias de que trata

o art. lQ serão construídas:
1 - no prazo de 2 (dois) anos a contar da data do inicio da

ocupação do conjunto;
II - com recursos do poder público, sem ônus para os

moradores.
Art. 3Q - O projeto de construção das unidades sanitárias
deverá ser aprovado pelos Conselhos Municipal e Estadual de
Saúde.
Art. 4g - A manutenção das creches e das unidades
sanitárias 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. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

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

publicação.
Art. 7 - 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 1.003/92
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Comissão de Redação
o Projeto de Lei ng 1.003/92, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização do Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT- e dá outras
providências, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido
no lg turno.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos
regimentais, efetuamos, em sua redação, as correções e
ajustes necessários, em conformidade com o previsto no art.
270, l, do Regimento Interno.
Deve-se observar que, ao alterarmos o texto do art. 19 do

vencido, estamos acrescentando à proposição o atual art. 18,
que preserva o conteúdo daquele, sem alterar-lhe o sentido.
Isso posto, opinamos por se dar ao projeto, 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 1.003/92
Dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de

Ciência e Tecnologia - CONECIT - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -
CONECIT -, órgão consultivo, subordinado à Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA-, tem
por finalidade atuar na promoção e no fomento do
desenvolvimento cientifico e tecnológico do Estado, conforme
o disposto nos arts. 5Q e 7g da Lei ng 10.626, de 16 de
janeiro de 1992, e passa a organizar-se na forma desta lei.
Art. 20 - Compete ao Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - CONECIT:
- manifestar-se sobre:

a) política estadual de desenvolvimento científico e
tecnológico;
b) proposta de planos estaduais de desenvolvimento
econômico e social, nos aspectos referentes à ciência e
tecnologia;
c) proposta de criação e de aperfeiçoamento, em nível
estadual, de instrumento de estimulo ao desenvolvimento
cientifico e tecnológico e á difusão e absorção dos seus
resultados, observadas as normas federais pertinentes;
d) instrumentos de ação necessários à mobilização, pelas
empresas privadas e pelas instituições de pesquisas
localizadas no Estado, dos recursos necessários à sua
capacitação científica e tecnológica;
e) medidas de ajustamento entre as diretrizes e os

objetivos da política estadual de ciência e tecnologia e as
demais políticas governamentais;
f) diretrizes gerais e mecanismos de intercâmbio em nível

de governo, no campo da ciência e tecnologia;
II - oferecer sugestões sobre:
a) proposta de orçamento anual do setor público estadual na

área de ciência e tecnologia;
b) planos e programas estaduais na área de ciência e
tecnologia, em especial aqueles a serem executados por
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instituições de pesquisas controladas ou mantidas pelo
Governo do Estado;
III - propor medidas objetivando a articulação eficaz entre
instituições públicas e privadas, localizadas no Estado, que
realizam pesquisas científicas e tecnológicas;
IV - avaliar a execução de políticas, de planos e de
programas estaduais de desenvolvimento científico e
tecnológico;
V - propor e acompanhar a execução de planos e de programas
estaduais específicos de desenvolvimento científico na área
das tecnologias de ponta;
VI - propor medidas de compatibilização entre os planos e
os programas estaduais de desenvolvimento científico e
tecnológico e as diretrizes fixadas pelo Governo Federal
VII - assessorar o Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente em assuntos relativos á sua área
de atuação;
VIII - opinar sobre questões relevantes, pertinentes ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado;
IX - propor instrumento de articulação entre organismos

federais e estaduais da área de ciência e tecnologia, em
nível do Estado, com o objetivo de:
a) ampliar o volume de recursos para a pesquisa cientifica

e tecnológica;
b) elevar o nível de capacitação para a pesquisa;
c) evitar a duplicidade e o paralelismo de ação;
d) aumentar a eficiência na aplicação dos recursos

destinados à pesquisa, no âmbito do Estado;
X - propor instrumentos que promovam a transferência, ao
setor produtivo, de tecnologias geradas ou adaptadas nas
instituições de pesquisas localizadas no Estado;
XI - proceder ao exame de projetos de investimentos a serem
beneficiados pelo Fundo de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FUNCEI;
XII - opinar sobre assuntos da área de ciência e tecnologia
que lhe sejam encaminhados pelo Governador do Estado ou pelo
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
XIII - propor as prioridades de pesquisa científica e
tecnológica entre as linhas de maior interesse para o
desenvolvimento do Estado;
XIV - aprovar o seu Regimento Interno.
Art. 3g - Compõem o Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - CONECIT -, como membros natos:
1 - o Secretário de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio

Ambiente, que é o seu Presidente;
II - os Secretários Adjuntos das Secretarias de Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral
b) de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) de Indústria e Comércio;
d) da Educação;
e) da Saúde;
f) de Recursos Hídricos, Minerais e Energéticos;
III - O Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
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IV - o Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG;
V - o Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, ou de
outra comissão técnica com funções assemelhadas, da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG;
VI - o Presidente do Conselho de Ciência e Tecnologia da
Associação Comercial de Minas Gerais - ACMG.
Parágrafo único - O Conselho será composto, ainda, dos

seguintes membros:
- 3 (três) representantes dos trabalhadores, sendo 1(um)

de cada central sindical, indicados em lista tríplice por
entidade regularmente estabelecida no Estado e designados
pelo Governador do Estado;
II - 3 (três) representantes das universidades e
instituições de ensino superior com sede no Estado, sendo um
da Unversidade Estadual de Minas Gerais - UEMG;
III - 6 (seis) membros designados pelo Governador do

Estado, sendo 1 (um) representante da Fundação de Amparo á
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, e 5 (cinco)
propostos pelo Secretário de Estado de Ciência. Tecnologia e
Meio Ambiente, 3 (três) dos quais escolhidos entre
cientistas e tecnólogos e 2 (dois) entre empresários com
reconhecida participação nas questões atinentes ao
desenvolvimento cientifico e tecnológico no Estado.
Art. 4g - O membro do CONECIT designado pelo Governador do
Estado terá um suplente, que o substituirá em caso de
ausência ou impedimento.
Art. 5g - Os membros do CONECIT e seus suplentes terão

mandato coincidente com o do Governador do Estado, permitida
a recondução.
Art. 6g - A função de membro do Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia - CONECIT - é considerada de relevante
interesse público.
Art. 7 - O Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente é o substituto do Presidente do Conselho em
seus impedimentos eventuais.
Art. 8g - O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -
CONECIT - poderá, quando julgar necessário, aprovar a
instituição de grupo de trabalho, de comissão especializada
ou de mecanismo semelhante, de fins específicos.
Art. 9g - Os órgãos e as entidades da administração
estadual que têm representação no CONECIT, em especial a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
prestarão o suporte técnico e administrativo indispensável
ao funcionamento do Conselho.
Art. 10 - O CONECIT terá, na função de Secretário
Executivo, o Diretor da Superintendência de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, que buscará, junto ao órgãos subordinados e
às entidades vinculadas à Secretaria, o apoio necessário ao
desempenho de suas funções.
Art. 11 - O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -

CONECIT - reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano e,
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extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente.
Art. 12 - O CONECIT reunir-se--á com o "quorum' mínimo de 14
(quatorze) Conselheiros, dentre os quais 7 (sete), no
mínimo, devem ser membros natos.
Art. 13 - As decisões do Conselho serão tomadas pela
maioria simples dos seus membros presentes e publicadas no
diário oficial do Estado.
Parágrafo único - O Presidente do CONECIT terá direito,

além do voto pessoal, ao de desempate.
Art. 14 - O Conselho poderá solicitar informação aos órgãos
e às entidades da administração estadual, inclusive as
fundações mantidas pelo Estado, sobre matéria pertinente à
sua área de atuação, para instrução do respectivo exame pelo
seu plenário.
Art. 15 - Poderão ser convidadas autoridades ou
personalidades de reconhecido saber em sua especialidade
para opinar sobre temas específicos, por iniciativa do
Presidente do CONECIT ou por proposição de Conselheiro,
aprovada por maioria de votos.
Parágrafo único - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG - manterá os membros do CONECIT
informados da atuação da entidade mediante relatório
detalhado de desempenho, a ser apresentado por ocasião das
sessões ordinárias do Conselho.
Art. 16 - Compete ao Presidente do CONECIT:

- convocar o Conselho e presidir as sessões;
II - baixar ato administrativo necessário ao funcionamento

do Conselho;
III - constituir grupos de trabalho, comissões

especializadas ou mecanismos semelhantes;
IV - decidir, ad referendum' do Conselho, caso urgente ou
inadiável de interesse ou salvaguarda do CONECIT;
V - delegar atribuições na área de sua competência.
Art. 17 - As normas complementares indispensáveis ao
desenvolvimento das atividades do Conselho serão
estabelecidas em seu regimento interno, no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação desta lei.
Art. 18 - O 'caput 11 do art. 7Q da Lei ng 10.626, de 16 de
janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 70 - O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -

CONECIT -, órgão consultivo, tem por finalidade atuar na
promoção e no fomento do desenvolvimento cientifico e
tecnológico no Estado.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
José Maria Pinto.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 3 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 427a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lQ DE SETEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Militão e Roberto Amara]
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do no 1.625 ao
1.630/93 - Requerimentos do flQ 4.676 ao 4.681/93 -
Interrupção dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - 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
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Milito) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 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 1.625/93
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Esp 1 nosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Espinosa o imóvel situado na Rua Raul Soares,
ng 67, constituído por um prédio de alvenaria coberto por
telhas Eternit, com 4 (quatro) portas de aço, construido em
um terreno de 470m2 (quatrocentos e setenta metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, em uma extensão de 24m (vinte e quatro metros), com
a Rua Raul Soares; pelos lados, com a Rua da Imprensa e
terreno de propriedade dos herdeiros de Joana Antunes
Tolentino, medindo 19,58m (dezenove metros e cinqüenta e
oito centímetros) de cada lado, e pelos fundos, em uma
extensão de 24m (vinte e quatro metros), com a Rua Sete de
Setembro.
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o artigo

destina-se à instalação da Câmara Municipal.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de até 3 (três) anos a contar da data de publicação
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. lo.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de setembro de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Câmara Municipal de Espinosa está instalada

em um pequeno prédio alugado, que não oferece as condições
necessárias ao seu funcionamento. O atendimento ao eleitor é
feito precariamente, devido à exigüidade de espaço, o que
dificulta também a presença da população nas solenidades
realizadas. A tudo isso acresce o fato de que as atividades
legislativas ficam prejudicadas em virtude da precariedade
do local onde funciona a Câmara Municipal.
Nada mais justo, portanto, que a aprovação deste projeto, à

qual peço o apoio dos nobres pares.
- 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 1.626/93
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores das
Prefeituras Municipais de Cataguases, Astolfo Outra, Santana
de Cataguases, Itamarati de Minas e Dona Euzêbia, com sede
no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores das Prefeituras Municipais de Cataguases,
Astolfo Outra, Santana de Cataguases, Itamarati de Minas e
Dona Euzébia, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1Q de setembro de 1993.
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Tarcísio Henriques
Justificação: O sindicato que se pretende declarar de

utilidade pública é uma instituição sem fins lucrativos, que
se propõe trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-estar
social dos servidores dos municípios que compõem o
sindicato.
Voltado para a defesa dos direitos de seus associados, o
sindicato em questão faz jus à declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nç 1.627/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Lar Espirita Maria

Carlota, com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Lar Espírita Maria Carlota, com sede no Município de
Araguari
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de setembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Sociedade Lar Espírita Maria Carlota é uma

entidade civil sem fins lucrativos, criada com a finalidade
de manter serviços assistenciais e educacionais que
beneficiem a comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há 25 anos e é

dirigida por uma diretoria composta de pessoas idôneas, que
não recebem nenhuma remuneração pelos cargos que exercem.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.628/93
Declara de utilidade pública o Clube das Mães de Caputira
Unidas pela Família - UNIFAM -, com sede no Município de
Caput ira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública o Clube das

Mães de Caputira Unidas pela Família, com sede no Município
de Caputira.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de setembro de 1993.
Sebastião Costa
Justificação: Fundado com o objetivo de conscientizar a
mulher quanto aos seus direitos e responsabilidades como
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cidadã, na família e na comunidade, além de coordenar e
incentivar grupos de trabalhos manuais, arte culinária e
assistência social a pessoas carentes de Caputira, o Clube
de Mães de Caputira, entidade sem fins lucrativos,
mantenedora da Creche Cantim da Criança, vem prestando
relevantes serviços á população de Caput ira, principalmente
ao menor carente desse município.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.629/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário, com sede no Município de Martinho Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário, com sede no Município de
Martinho Campos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de setembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário tem

como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em
melhorar as condições sócio-econômicas da comunidade,
reunindo recursos disponíveis, materiais, humanos e
assistenciais, e colocando-se á disposição da população
rural e urbana, aumentando o seu intercâmbio.
Enfim, a entidade objetiva a promoção e a valorização do
cidadão, a melhoria de sua qualidade de vida e o
desenvolvimento de todo o Município de Martinho Campos.
E entidade sem fins lucrativos, de cunhos filantrópico e

social, o que justifica o presente projeto de lei.
Conto com o apoio dos nobres colegas á aprovação desta
proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.630/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Fundadores e Pioneiros do Bairro JK, com sede no Município
de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK, com
sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de setembro de 1993.
Arnaldo Canarinho
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Justificação: Fundada em 13/2/91, a Associação Comunitária
dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK é uma entidade
beneficente sem fins lucrativos, e os membros de sua
diretoria não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos, tratando-se de pessoas idôneas e realmente
empenhadas em desenvolver um trabalho sério e competente em
favor da comunidade local, principalmente dos mais
necessitados.
- 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 4.676/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sr. Aníbal Goulart pela sua posse no cargo de Presidente do
Clube Atlético Mineiro. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.677/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sr. Wilson de Souza Vieira pelo excelente trabalho que vem
realizando como Prefeito Municipal de Santa Luzia. (- A
Comissão de Administração Pública.
NQ 4.678/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
faça constar nos anais da Casa voto de congratulações com os
Srs. José Maria Rocha, Prefeito Municipal de Rio Paranaiba,
e João Gutemberg de Castro, Presidente do Sindicato Rural do
mesmo município, pela realização da XIX Festa do Fazendeiro.
(- A Comissão de Agropecuária.
Ng 4.679/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sociedade Brasileira de Cardiologia pela realização do 49Q
Congresso de Cardiologia. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.680/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DETEL com vistas à instalação de PS-1 na comunidade de
São José - Lojinha, no Município de Limeira do Oeste. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.681/93, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
direção da TV Minas, na pessoa de seu Diretor, Jaime
Alvarenga Gornide, pela realização do programa "TV Minas
contra a Fome. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe neste momento
os trabalhos ordinários, nos termos do f lo do art. 23 do
Regimento Interno, para receber o Dr. Paulo Gaetani,
Diretor-Técnico da Sociedade Mineira dos Engenheiros, que
participará do debate sobre o tema"Política Habitacional',
dando seqüência aos trabalhos do Seminário Legislativo
Moradia - Alicerce da Cidadania, promovido por esta
Assembléia.
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- A parte da ata da 427a Reunião Ordinária, interrompida
para receber o Dr. Paulo Gaetani, será publicada em outra
edição.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao ilustre
conferencista e aos participantes pela presença e
verificando, de plano, a inexistência de quorum para
continuação dos trabalhos, encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20h30min,
nos termos do edital de convocação; para a especial de
amanhã, dia 2, às 8 horas, destinada ao encerramento do
Seminário Legislativo Moradia - Alicerce da Cidadania, com a
votação do documento final do seminário, 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 PARTE DA 4234 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DESTINADA A RECEBER OS DEPUTADOS À ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM 25 DE AGOSTO

DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMARIO: Composição da Mesa; registro de presença; discurso
do Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul; palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A Presidência
convida, para tomarem assento à Mesa, os Exmos. Srs.
Deputados Renan Kurtz e Wilson Mânica, Presidente e 2g-
Secretário da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
respectivamente.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário dos Deputados à Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul Júlio César Caspani, Presidente da Comissão de
Finanças e Planejamento, Mário Limberger, Presidente da
Comissão de Economia e Desenvolvimento, e Hélio Musskopf,
Vice-Presidente da Comissão de Serviço Público.

Discurso do Presidente da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul

O Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul (Deputado Renan Kurtz) - Exmo. Deputado José
Militão, Vice-Presidente desta Casa, no exercício da
Presidência, senhores membros da Mesa, Srs. Líderes
partidários, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores,
estamos, hoje, com muita satisfação para todos nós, com uma
representação da Assembléia do Rio Grande do Sul, da qual eu
tenho a honra de ser Presidente, na companhia dos Deputados
Mário Lemberger, Presidente da nossa Comissão de Economia,
Deputado Júlio César Caspani, Presidente da Comissão de
Finanças e Planejamento, Deputado Hélio Musskopf, 2Q-Vice-
Presidente da Comissão de Serviços Públicos, e do Deputado
Wilson Mânica, membro da Mesa, em visita à Assembléia de
Minas Gerais.
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É importante que se registre que nós somos fruto da última
campanha política, na qual houve o fenômeno dos votos nulos
e em branco, que teve uma repercussão política muito forte
em toda a atividade política nacional. E, atentas a esse
fenômeno, a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e -
acredito - todas as Assembléias do Pais preocuparam-se em
melhorar a sua imagem, em melhorar as suas atividades, a sua
operacional idade.
Isso nós buscamos desde o início da atual legislatura.
No que se refere a mim, tenho a honra de, pela segunda vez,

presidir a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Fui,
também, lo-Secretário da Mesa anterior, nos primeiros dois
anos de mandato. E, logo que assumimos essas funções, dentro
desse espírito de melhoria de imagem e de renovação de
métodos, procuramos, num convênio com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, iniciar um programa de qualidade. Para
esse programa, contratamos 18 professores da Universidade do
Rio Grande do Sul, que começaram o projeto da qualidade,
procurando envolver todos os nossos funcionários,
especialmente o quadro administrativo da Casa e a assessoria
parlamentar. Para esse trabalho, tínhamos de ter um
referencial, um paradigma, e esse paradigma foi o da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Eu digo isso, Sr. Presidente, senhores membros da Mesa,
Srs. Líderes, Srs. Deputados, porque, muitas vezes, nós
subestimamos os nossos trabalhos. Somos implacáveis com nós
mesmos. E eu tenho a satisfação de dizer aos Deputados de
Minas Gerais que a Assembléia Legislativa deste Estado é
realmente um orgulho para o Pais. A Assembléia de Minas
Gerais tem, como a nossa, procurado melhorar as suas ati-
vidades, buscando prestar melhores serviços á população.
Assim, a Assembléia de Minas foi o nosso paradigma, e nós
já tivemos a oportunidade, por mais de uma vez, de
encaminhar para esta Casa os nossos assessores, que aqui
estiveram recebendo informações, trocando experiências,
buscando aprimorar a nossa atividade. No Rio Grande do Sul,
houve a reciprocidade, com a presença dos assessores de
Minas Gerais, que nos visitaram, fizeram palestras, tiveram
contato conosco.
Hoje, tivemos, pela manhã, uma reunião com o Deputado José
Militão e demais membros da Mesa para estudarmos o
funcionamento das comissões permanentes da Assembléia de
Minas Gerais, e vimos o setor de divulgação institucional da
Assembléia. Hoje à tarde, continuaremos mantendo esse
contato e certamente iremos enriquecer com essa experiência
a nossa atividade. O que hoje estamos aprendendo, conhecendo
e buscando, através desse contato, terá reflexos positivos
na atividade política da Assembléia do Rio Grande do Sul.
Eu queria, nesta oportunidade, Sr. Presidente, cumprimentar
a Presidência desta Casa, os senhores membros da Mesa e
todos os colegas Deputados, bem como o excelente corpo
funcional desta Assembléia de Minas Gerais. Retornaremos
amanhã para o Rio Grande do Sul com a satisfação desta
visita. Estamos encantados com o que vimos aqui. Certamente
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teremos algo a oferecer à Assembléia que temos a honra de
presidir e que possui 158 anos de existência, o que
constitui um orgulho para todos nós. A Assembléia do Rio
Grande do Sul vem prestando relevantes serviços ao povo
gaúcho.
Diariamente, recebemos a visita de 3 a 4 mil pessoas, e,

geralmente, qualquer problema de ordem social, política,
cultural ou econômica que envolva a sociedade gaúcha passa
pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Temos a
tradição de ser a Casa do povo, de participar ativamente do
processo comunitário rio-grandense.
Sr. Presidente, esperamos receber em breve a Mesa desta
Casa, os Srs. Líderes, os Srs. Deputados. Será para nós um
motivo de grande satisfação recebê-los no nosso Estado, na
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Queremos agradecer, mais uma vez, a cordialidade, a
hospitalidade, que são característica dos mineiros. Tenham a
certeza de que estamos muito satisfeitos com o que vimos, e
desejamos a todos os senhores um bom trabalho, que continuem
a cumprir com dignidade, com perseverança, com denodo, o
mandato que os senhores receberam do povo de Minas Gerais.
Gostaríamos, ainda, de lhes dizer da nossa convicção de que
esse entrelaçamento, essa amizade, esse espírito de
fraternidade que existe em nosso relacionamento, certamente
há de fortalecer a atividade de ambas as Assembléias
Legislativas: a de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul.
Recebam o abraço amigo e fraterno do povo do Rio Grande do
Sul.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra as palavras
elogiosas do ilustre Deputado Renan Kurtz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, a Assembléia Legislativa e todo o Estado de
Minas Gerais sentem-se orgulhosos e honrados com a presença
de VExa, e dos companheiros Deputados do Rio Grande do Sul.
Esta Casa estará sempre à disposição de V.Exa. e dos demais
companheiros sul-rio-grandenses. - -
ATA DA 8 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTI ÇA , DE EDUCAÇÃO , CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
Geraldo Rezende e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Francisco Ramalho, Elisa Alves,
Gilmar Machado e Ambrósio Pinto, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; e Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Raul Messias e Sebastião Costa,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência esclarece que esta
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reunião se destina a apreciar os pareceres sobre o Projeto
de Lei nQ 1.400/93, no lo turno, do Governador do Estado, o
qual reorganiza a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. O
Presidente passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende,
Relator da Comissão de Constituição e Justiça; mediante a
leitura de seu parecer, ele conclui pela
constituiconalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição em causa. Colocado em discussão e em votação, é o
parecer aprovado, com a Emenda ng 1. Em seguida, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Arnbrósio Pinto,
Relator da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; por não estar em condições de emitir seu parecer, o
Relator solicita prazo regimental para estudar a matéria,
tendo em vista a apresentação de várias propostas de
emendas, e sua solicitação é deferida pelo Presidente.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião a ser realizada oportunamente, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Raul
Messias - Péricles Ferreira - Geraldo Rezende - Clêuber
Carneiro - Elisa Alves - Gilmar Machado - Anderson Adauto.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.952
(Ex-PROJETO DE LEI No 1.399/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAL E DE
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO DE MINAS
GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 1994
As quinze horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral, Geraldo da Costa Pereira (este em
substituição ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB) e Wanderley Ávila, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente 'ac1
hoc, Deputado Roberto Amaral, 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 Wanderley Ávila
para atuar como Escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente
os Deputados Roberto Amaral e Eduardo Brás, respectivamente.
O Deputado Roberto Amaral agradece a escolha de seu nome
para a presidência e avoca a si a relatoria da matéria em
pauta. 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, lo de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Márcio Miranda - Eduardo Brás.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.942
(EX-PROJETO DE LEI NQ 728/92, DO DEPUTADO JORGE HANNAS), QUE
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TORNA OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA E DE
ELETROCARDIOGRAMA NO EXAME DE SAÚDE EXIGIDO PARA EXPEDIÇÃO
OU REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE MOTORISTAS
PROFISSIONAIS
As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de agosto
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
os Deputados Edward Abreu, Milton Sailes (este em
substituição ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do PFL) e Wanderley Ávila, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente ad
hoc, Deputado Edward Abreu, 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 Milton Sanes
para atuar como Escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente
os Deputados Edward Abreu e Jorge Eduardo, respectivamente.
O Deputado Edward Abreu agradece sua eleição e, a seguir,
designa Relator da matéria em pauta o Deputado Péricles
Ferreira. 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, lg de setembro de 1993.
Edward Abreu, Presidente - Péricles Ferreira - José Renato.
ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicação da Liderança do PT) e Wilson Pires, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente suspende a reunião
para que os parlamentares retornem ao Plenário para votação
secreta. Reabertos os trabalhos, o Presidente anuncia a
presença do Dr. Luiz Carlos Araújo, médico recém-formado,
que necessita de transplante de medula, e solicita à
assessoria que providencie o envio de cartas aos Deputados
dando ciência do assunto. Logo após, o Presidente esclarece
que a reunião tem por finalidade ouvir, em audiência
pública, o Sr. Robson Itamar da Silva, Presidente da
Comissão de Saúde da Regional Norte de Belo Horizonte, sobre
o anteprojeto de reestruturação da FHEMIG. A Presidência
registra a presença do Sr. Zilmar Antônio da Silva e das
Sras. Brasilina Maria de Oliveira e Rita Costa de Oliveira.
O Presidente passa a palavra ao Deputado Wilson Pires,
coordenador da comissão formada para elaborar o anteprojeto
da FHEMIG, o qual comunica o recebimento de propostas de
entidades estaduais e civis, para estudo e discussão
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juntamente com representantes de cada entidade e posterior
encaminhamento ao Poder Executivo. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Sr. Robson Itamar da Silva, que tece
considerações sobre o assunto. Ato contínuo, o Presidente
submete a discussão e votação proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Wilson Pires, os Projetos de
Lei ngs 866/92, na forma do vencido no lQ turno, e 1.364/93,
ambos no 2g turno, e 1.389/93, no lg turno. Com relação ao
Projeto de Lei ng 700/92, o Relator, Deputado Wilson Pires,
solicita seja ele convertido em diligência ao autor, o que é
deferido pela Presidência. Com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Projetos de Lei ngs
1.226, na forma do vencido no lQ turno. 1.361, 1.362 e
1.373/93, todos no 2g turno, e 1.412/93, no lg turno, este
com a Emenda ng 1; com pareceres favoráveis do Relator,
Deputado José Leandro, os Projetos de Lei nos 1.236/93, no
2g turno, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda ng
1, e 1.449/93, no lo turno; com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei
ngs 1.379/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno,
e 1.440/93, no lQ turno, este com a Emenda ng 1. Submetidas
a discussão e votação, são essas matérias aprovadas. Logo
após, a Presidência passa à discussão e à votação dos
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 789.
1.107, 1.182, 1.184, 1.195, 1208, 1.210e 1.211/92 e 1.218,
1.219, 1.220, 1.221, 1.224, 1.225, 1.232, 1.233, 1.235,
1.239, 1.244, 1.261, 1.263, 1.268, 1.274, 1.288, 1.289,
1.299, 1.331, 1.341 e 1.343/93, que são aprovados. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lo de setembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Jorge Eduardo -

José Leandro.
ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José, Miguel Barbosa
e Antônio Júlio, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Ronaldo Vasconcel los declara
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a
ouvir o Dr. Gilberto Veronese, Gerente para Assuntos
Ambientais da Alcoa Alumínios S.A., de Poços de Caldas, e a
apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, solicita
ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, o Presidente convida o Dr.
Gilberto Veronese a tomar assento à mesa e passa a palavra
ao Deputado Miguel Barbosa, autor do requerimento que
motivou o convite, o qual tece suas considerações sobre o
assunto. As 101h7min, registra-se a presença da Deputada
Maria Elvira, que faz uso da palavra para cumprimentar o
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convidado e parabenizar o Deputado Miguel Barbosa pelo
brilhante convite. Continuando, a Deputada justifica ter que
se ausentar da reunião para comparecer à inauguração do
Programa Curumim na cidade de Santa Luzia. As 101h12min,
registra-se a presença do Deputado Ivo José, e o Deputado
Antônio Júlio ausenta-se da reunião para presidir a reunião
da Comissão de Constituição e Justiça. Logo após, a
Presidência concede a palavra ao Dr. Gilberto Veronese, que
fala sobre os programas que estão sendo desenvolvidos pela
indústria na área de recuperação ambiental e afirma que, a
partir de 1986, a recuperação ambiental tem sido feita com
espécies nativas da região, embora 82,681ha da área
recuperada ainda sejam cobertos por eucaliptos, espécie
considerada exótica. Após a explanação, o Presidente abre a
discussão. E realizado amplo debate entre o expositor e
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. Gilberto Veronese pelos valiosos subsídios prestados
à comissão e suspende a reunião por 5 minutos para a saída
dos convidados. As 111h40min, são reabertos os trabalhos pelo
Deputado Ivo José, em conformidade com o disposto no art.
44, parágrafo único, do Regimento Interno. Continuando, o
Presidente comunica que se encontra sobre a mesa o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.187/92, de autoria
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e faz a sua leitura.
Colocado em votação, é o projeto aprovado, na forma da
redação final apresentada. Em seguida, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los apresenta requerimento em que solicita seja
formulado convite à diretoria da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA - para que venha discutir nesta
comissão a Lei Florestal e a atual situação dos guseiros de
Minas Gerais. Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
retoma a Presidência e passa a palavra ao Deputado Ivo
José, que apresenta dois requerimentos. No primeiro,
solicita seja convidado o Prof. Cláudio Guerra para, no dia
28/9/93, comparecer a esta Casa, a fim de fazer uma
exposição sobre os impactos ambientais na bacia do rio
Piracicaba; e, no segundo, convida o Prof. Francisco A.R.
Barbosa para, no dia 26/10/93, fazer uma exposição perante
esta comissão, a respeito do programa de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico da bacia do rio
Doce. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o
Presidente faz a leitura do cronograma dos trabalhos para o
mês de setembro. 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, 31 de agosto de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria

Elvira.
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.947
(Ex-PROJETO DE LEI No 1.397/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE REORGANIZA A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO HEMOMINAS - E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Jorge
Eduardo e José Leandro, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente 'ac1 hoc", Deputado
Jorge Hannas, 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 José Leandro para atuar como
Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Jorge Eduardo e José Leandro. O Presidente "ad
hoc empossa o Presidente eleito, que, por sua vez, dá posse
ao Vice-Presidente, O Presidente, Deputado Jorge Eduardo,
agradece a escolha de seu nome e designa para a função de
Relator da matéria em pauta o Deputado José Leandro. 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, 2 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Agostinho Patrus - João

Batista.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 37/93,
DE AUTORIA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE ALTERA A REDAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Agostinho Patrus
(este em substituição ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL), Célio de Oliveira, Maria
Olivia, João Batista, Antônio Carlos Pereira, Gilmar
Machado, Jorge Eduardo e Dílzon Melo, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc, Deputado Jorge Eduardo, declara abertos os trabalhos e
informa que a presente reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, a designar o Relator e a, se
possível, apreciar o parecer. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar
como Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Tarcísio Henriques e Maria Olivia. o Presidente
"ad hoc" dá posse ao Presidente eleito, Deputado Tarcísio
Henriques, que, por sua vez, dá posse à Vice-Presidente,
Deputada Maria Olivia. O Deputado Tarcísio Henriques
agradece a escolha de seu nome e designa para a função de
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Relator da matéria em pauta o Deputado Célio de Oliveira. A
seguir, a requerimento do Relator, a Presidência suspende a
reunião por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, o Relator,
Deputado Célio de Oliveira, emite parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição ng 37/93, no 1Q turno. Na
fase de discussão, o Deputado Agostinho Patrus faz uso da
palavra para esclarecer que a proposta se destina a adequar
o texto da Constituição do Estado ao da Constituição
Federal. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissão. 2 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Jorge Hannas - Péricles
Ferreira - Sebastião Costa - Cêlio de Oliveira - Edward
Abreu - Dilzon Melo - Gilmar Machado - João Batista.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e seis 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 Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, o Presidente esclarece que esta reunião se
destina à discussão e à votação de proposições da comissão e
faz a leitura da correspondência enviada pelo Sr. Marcilio
César de Andrade, Presidente da Associação dos Empregados do
Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Minas Gerais, na qual ressalta a importância do
pronunciamento feito pelo Presidente desta comissão, no
Plenário da Casa, a respeito das reivindicações dos
funcionários da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
- CETEC - e reafirma seu apoio e empenho para se adotarem
medidas eficazes que valorizem os servidores da referida
fundação. Em seguida, o Presidente suspende a reunião por 10
minutos para receber três funcionárias da Secretaria de
Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente. Logo após, reabre os
trabalhos e apresenta aos parlamentares a jornalista Adriana
Matta de Castro, Assessora de Comunicação Social; Regina
Faria, da Assessoria de Relações Públicas daquela
Secretaria, e Minam Botelho, da FUNDEP, que comparecem à
reunião para prestar informações sobre a programação da I
Mostra Estadual de Ciência e Tecnologia a se realizar no
período de 13 a 17 de setembro do corrente ano. Algumas
questões são suscitadas; entre elas, qual será a
participação da comissão e do Presidente da Assembléia
Legislativa e quais serão os locais e os horários em que a
referida mostra se realizará. As representantes da
Secretaria mencionada esclarecem que está sendo encaminhado
convite ao Presidente da Casa para a abertura oficial do
evento. A comissão delibera que, em cada dia do seminário,
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estará presente um de seus membros, para atuar como
mediador. Quanto aos locais, devido ao grande número de
convidados, fica reservado o teatro para o dia 13 e, para os
dias seguintes, o auditório. A seguir, o Deputado Gilmar
Machado indaga do Presidente quais as datas das visitas aos
órgãos técnico-científicos do Estado, conforme requerimento
de sua autoria aprovado nesta comissão. O Presidente sugere
que as visitas sejam feitas após a mostra mencionada, e a
proposta é aprovada pela comissão. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos colegas,
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - Edward Abreu.

ATA DA lê REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 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
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
seis de agosto de mil novecentos e noventa e três,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcos
Helênio, Wanderley Ávila e Agostinho Patrus, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente ad hoc, Deputado Marcos Helênio, declara aberta
a reunião e esclarece que a finalidade desta é eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o Relator e
programar os trabalhos. Em seguida, convida o Deputado
Wanderley Ávila para atuar como Escrutinador e solicita à
assessoria que proceda à distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas. Após a votação, o Deputado
Wanderley Ávila informa que foram eleitos, para Presidente,
o Deputado Anderson Adauto, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Alvaro Antônio, ambos por unanimidade. Na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente eleitos, o Presidente ad
hoc comunica que, na próxima reunião, os eleitos tomarão
posse, será designado o Relator e será feita a programação
dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca-os para a próxima reunião, em dia e horário a serem
marcados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Alvaro Antônio - Marcos

Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 11.942

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70. II, da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei no 11.942 (ex-
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Projeto de Lei no 728/92, de autoria do Deputado Jorge
Hannas), que objetiva tornar obrigatória a inclusão de
eletroencefalograma e de eletrocardiograma no exame de saúde
exigido para expedição ou revalidação da Carteira Nacional
de Habilitação dos motoristas profissionais que especifica.
Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do
art. 112, 1, "b", do Regimento Interno, compete-nos opinar
sobre o veto, encaminhado à Assembléia por meio da Mensagem
ng 369/93.

Fundamentação
A análise da proposição de lei em tela, em confronto com as
razões do veto, remete-nos a considerações de ordem
prática, tendo em vista os trágicos acontecimentos
observados no cotidiano.
O Brasil é, sabidamente, um país em que os acidentes de
trânsito provocam enormes prejuízos materiais e humanos,
cujas conseqüências nos abstemos de enumerar.
Ao apresentar o projeto de lei que resultou na proposição
de lei sob comento, o legislador preocupou-se, de forma
justa, com a segurança do profissional de trânsito e com a
manutenção da integridade física dos integrantes da
coletividade.
No entanto, o art. 22, XI, da Constituição Federal

estabelece ser competência privativa da União legislar sobre
trânsito e transporte. No plano infraconstitucional,
encontramos a Lei Federal ng 5.108. de 21/9/66, que
regulamenta a matéria, ao instituir o Código Nacional de
Trânsito. Além disso, o art. 86 do Decreto Federal ng
99.244, de 10/5/90, que dispõe sobre a reorganização e o
funcionamento dos órgãos da Presidência da República e dos
Ministérios e dá outras providências, preceitua ser
competência do Conselho Nacional de Trânsito atuar como
órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito.
Verificamos, pois, que a proposição de lei em exame não
encontra respaldo nas normas federais vigentes, razão pela
qual expressamos a nossa concordância com as razões do veto
apresentadas pelo Sr. Governador

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto total à

Proposição de Lei ng 11.942.
Sala das Comissões, lo de setembro de 1993.
Edward Abreu, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

José Renato.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

NQ 11.947
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, ambos da
Constituição do Estado, opôs veto parcial à Proposição de
Lei ng 11.947 (ex-Projeto de Lei flQ 1.397/93, de sua
autoria), que reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS.
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Por meio da Mensagem ng 504/93, encaminhou o Governador do
Estado á apreciação desta Casa as razões do veto,
acompanhadas da respectiva proposição de lei.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, b",

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para, no prazo de 20 dias, receber parecer.

Fundamentação
O Governador do Estado fundamenta o seu veto ao f lg do
art. 3g da mencionada proposição em razões de interesse
público e de ordem constitucional, alegando, em síntese, que
a fixação da jornada de 30 horas semanais de trabalho, para
os servidores da Fundação HEMOMINAS impõe-se dada a natureza
dos serviços que lhe cabe prestar à população.
O Chefe do Executivo menciona, ainda, a impossibilidade de
se alterar o referido dispositivo por meio de emenda
parlamentar, já que ele trata de matéria relativa a
vencimento do servidor.
Tem inteira razão o Governador do Estado no que tange à
inconveniência de se estabelecerem privilégios localizados
em alguns setores da administração.
Não interessa ao poder público, em princípio, distinguir

determinadas categorias profissionais, dentro do serviço
público, sem se avaliar a real necessidade do procedimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto
parcial à Proposição de Lei ng 11.947, incidente sobre o
lQ do art. 3g.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - João Batista, Relator -

Agostinho Patrus.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

NQ 11.952
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem ng 375/93, o Exmo. Sr. Governador do
Estado comunicou a oposição de veto parcial à Proposição de
Lei ng 11.952 (ex-Projeto de Lei no 1.399/93, de sua
autoria) ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa,
valendo-se da competência que lhe confere o art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, ambos da Constituição do Estado.
Após publicada, foi a matéria encaminhada a esta Comissão
Especial para, nos termos do art. 234 do Regimento Interno,
receber parecer, que passamos a fundamentar nos limites de
nossa competência.

Fundamentação
Tomando conhecimento do veto parcial do Sr. Governador do

Estado à Proposição de Lei nQ 11.952, vemo-nos no dever de
recomendar a manutenção do veto parcial, pelos motivos que
abaixo apresentamos, aos dispositivos discriminados a
seguir.
1 - f 5g do art. 19: obriga o Estado a firmar convênios na

proporção de até três, com a capacidade de oferecer
contrapartida de um sem tal capacidade, com os municípios
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que obtiveram dispensa da contrapartida pela Prefeitura
beneficiada com a transferência de recursos.
O caráter de imposição desse dispositivo ultrapassa a
competência do Poder Legislativo, retirando a autonomia do
Poder Executivo, preconizada no principio da independência
dos poderes, conforme estabelece o art. 6g da Carta Mineira.
2 - Alínea "m" do inciso 1 do art. 28: prevê a perfuração
de poços para abastecimento de água na região do Polígono
das Secas.
De fato, a atividade prevista de perfuração de poços já

está compreendida nas ações relativas a recursos hídricos,
estabelecidas na alínea 1 do mesmo inciso, não havendo
necessidade de novo dispositivo.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto
parcial ao 5g do art. 19 e à alínea "m" do inciso 1 do
art. 28 da Proposição de Lei ng 11.952.
Sala das Comissões, lg de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente e Relator - Eduardo Brás -

Márcio Miranda.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.090/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Sol Nascente, com sede no Município de Ibirité.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento à normal tramitação
da matéria, vem o projeto a esta comissão para deliberação
conclusiva, no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame desempenha um importante trabalho junto
à comunidade local, notadamente na área de assistência
social às pessoas carentes, o que a torna merecedora da
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.090/92, no lo turno, com a Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.457/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o Projeto de Lei nç
1.457/93 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro, com sede no
Município de Jacui.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação,
vem, agora, o projeto a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva.
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Fundamentação
A entidade em questão objetiva melhorar as condições
socloeconômicas da comunidade, trabalhando pelo
desenvolvimento da agricultura; busca o intercâmbio da
população da comunidade com a urbana e executa programas de
desenvolvimento.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 1.457/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1 .238/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Glycon Terra
Pinto, pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Casa da Bênção de Deus, com sede no Município de
Fel ixlândia.
Aprovado o projeto no lQ turno, cabe a esta comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.
Fundamentação

A entidade em exame desenvolve um trabalho voltado para a
assistência social, a beneficência e a educação das
comunidades carentes. Dessa forma, é oportuna a declaaração
de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.238/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
.José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.349/93

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

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Remo
Atlético Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado no lo turno, com a Emenda nQ 1, retorna o projeto

a esta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
na forma regimental. A redação do vencido está anexa e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
O Remo Atlético Clube é uma associação desportiva amadora

que tem por finalidade proporcionar a prática e a difusão da
cultura física, especialmente do futebol, e promover, entre
seus associados, reuniões e eventos de caráter cultural e de
lazer.
Pelos relevantes serviços que vem prestando, desde 1974, á

comunidade do Bairro Novo Glória, em Belo Horizonte, bem
como ao desenvolvimento do futebol amador, acreditamos ser
justa a declaração da utilidade pública da referida
agremiação.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.349/93, no 20 turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.349/93

Declara de utilidade pública o Remo Atlético Clube, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Remo
Atlético Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.354/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto
de Lei ng 1.354/93 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Mocambinho - AC -, com sede no
Distrito de Mocambinho, Município de Porteirinha.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda no 1, da
Comissão de Saúde e Ação Social, cabe-nos, agora, emitir
parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade tem como principal objetivo a melhoria da infra-
estrutura sanitária da localidade e é a mantenedora de seu
sistema de abastecimento de água e de esgoto sanitário.
Por ter o saneamento básico como maior preocupação, a
entidade é merecedora da declaração de sua utilidade
pública.

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

ng 1.354/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 1.354/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Mocambinho - AC -, com sede no Distrito de Mocambinho,
Município de Porteirinha.
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mocambinho - AC -, com sede no Distrito de
Mocambinho, Município de Porteirinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.262/93

Comissão de Redação
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o Projeto de Lei no 1.262/93, do Deputado José Braga, que
declara de utilidade pública a ASSET - Associação dos
Empregados da TRANSNORTE - Transporte e Turismo do Norte de
Minas Ltda. , com sede no Município de Montes Claros, foi
aprovado no 2g turno, com a Emenda ng 1.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos do art.
197 do Regimento Interno, 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 1.262/93
Declara de utilidade pública a ASSET - Associação dos
Empregados da TRANSNORTE - Transporte e Turismo do Norte de
Minas Ltda. , com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a ASSET -
Associação dos Empregados da TRANSNORTE - Transporte e
Turismo do Norte de Minas Ltda. , com sede no Município de
Montes Claros.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho. Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1 .270/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.270/93, do Deputado Ibrahim Jacob,
que objetiva alterar a redação do art. lg da Lei no 10.598,
de 8/1/92, que declara de utilidade pública o
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense, com sede no Município de Ubá, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos do art.
197 do Regimento Interno, 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 1.270/93
Altera a redação de art. lg da Lei ng 10.598, de 8 de
janeiro de 1992, que declara de utilidade pública o
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O art. 10 da Lei ng 10.598, de 8 de janeiro de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o

Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense - DAMES -, com sede no Município de
Ubá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1993.
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Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.340/93

Comissão de Redação
o Projeto de Lei no 1.340/93, do Deputado Agostinho
Patrus, que declara de utilidade pública a entidade
Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao Câncer -
PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

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

PROJETO DE LEI NQ 1.340/93
Declara de utilidade pública a entidade Planejamento
Familiar, Assistência e Combate ao Câncer - PLANFAC -, com
sede no Município de Rio Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao Câncer -
PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.344/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.344/93, do Deputado Côssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro - APAE -, com
sede no Município de Carmo do Rio Claro, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos do art.
197 do Regimento Interno, 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 1.344193
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro - APAE -, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro -
APAE -, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

José Braga.



109

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NQ 37/93

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição ng 37/93, de autoria do
Governador do Estado, que objetiva alterar os arts. 144,
146, 150 e 161 da Constituição do Estado de Minas Gerais e
dar outras providências, foi aprovada no 2g turno na forma
do Substitutivo no 1.
Vem agora a matéria a esta comissão, para receber parecer,

nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo apresentada.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 37/93

Altera os arts. 144, 146, 150 e 161 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica revogada a alínea "d" do inciso 1 do art.
144, da Constituição do Estado.
Art. 2Q - O inciso XII do art. 146 da Constituição do

Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 146 - ........................
XII - à exceção deste imposto, nenhum tributo estadual
poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais..
Art. 3g - O 3o do art. 150 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 159 - ......................
3g - E vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao

emprego dos recursos atribuídos aos municípios e previstos
nesta subseção, não estando impedido o Estado de condicionar
a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos,
inclusive de suas autarquias..
Art. 4g - Ficam acrescentados ao art. 161 da Constituição

do Estado os seguintes dispositivos:
"Art. 161 - .........................
IV- ........................
e) a prestação de garantia ou contragarantia à União e para
pagamento de débitos para com esta;

4g - E permitida a vinculação dos recursos de que trata o
art. 149 para os efeitos previstos no inciso IV, alínea e,
deste artigo.".
Art. 5g - A eliminação do adicional de imposto de renda,
decorrente desta emenda à Constituição, somente produzirá
efeitos a partir de lQ de janeiro de 1996, reduzindo-se a
correspondente alíquota, pelo menos, a 2,5% (dois e meio por
cento) no exercício financeiro de 1995.
Art. 6 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

João Batista.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR



4229 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Ibrahlm Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados:
figuras há que, na seqüência dos anos e por força de seu
legado sociopolitico, saltam repetidamente das páginas da
história, nos momentos mais difíceis da nacionalidade, para,
reiteradamente, emprestar à posteridade o exemplo de sua
bravura, de sua habilidade, de sua inteligência, mostrando
os caminhos das soluções com determinismo e com fertilidade
de opções. Hoje é um desses dias em que, convictos de uma
causa imorredoura, evocamos a memória de um dos maiores
vultos deste País, Getúlio Vargas, que, de forma sobeja,
categórica, soube deixar a marca de sua presença brilhante
na vida pública, com atos efetivos de grandes conquistas
sociais.
Há 39 anos, perdíamos esse grande construtor, esse feliz
introdutor do trabalhismo no Brasil, o homem sensível e
humano, que auscultou as massas, avaliando as suas
frustrações, mas, sobretudo, sentindo os seus desejos e as
suas potencialidades. A sua vida e o seu trabalho
transcendem do lugar comum e, nessa hora de tantos tropeços
na condução de nossos destinos, é salutar rever o aspecto
edificante de sua saga.
Para que possamos comparar duas épocas e colher subsídios
para uma avaliação sociológica dessa crise tornada crônica
que nos avassala, permitam-me, senhores, repetir o preâmbulo
da carta testamento de Vargas: Mais uma vez, as forças e os
interesses contra o povo coordenaram-se e novamente
desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me
combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa.
Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para
que não continue a defender, como sempre defendi, o povo e,
principalmente, os humildes
Srs. Deputados, todo esse precioso documento de Vargas é
uma revelação pungente, sutilmente ponderável, repleta de
clamores, denunciando e retratando uma sociedade à qual os
abutres do poder impuseram, nos quase cinco séculos de
Nação, um vício de convivência desarmônica entre os extremos
da comunidade, havendo, de um lado, uma elite totalmente
egoísta e, de outro, a massa miserável e eternamente
sacrificada.
Esse o grande e verdadeiro câncer nacional, nascido,
talvez, de nossa própria origem, com a pobreza de visão dos
colonizadores, limitados a sua própria mediocridade, e fato
consumado que o tempo se incumbiu de acomodar, quadro que o
nosso grande estadista tentou inverter, num eloqüente rasgo
de brasilidade, mas enfrentando os indisfarçáveis gigolôs da
pátria.
Ao analisar, 39 anos depois, a derradeira mensagem de
Getúlio, veremos, com absoluta clareza, que as ilusórias
vestimentas podem ter mudado, mas os costumes
sociopolíticos, não. Tudo está da mesma forma, com os



mesmíssimos percalços, com os condicionamentos e erros
idênticos, só que agora em intensidade muito maior, por
falta de oposição, por um vergonhoso consentimento tácito de
todos nós, que nos habituamos a reagir com tolerante
benevolência em relação aos grandes atentados, externos e
internos, contra a Nação, contra o interesse popular, em
ritual macabro que, intencionalmente, fomenta a miséria.
As chacinas, os genocídios, por exemplo, não são meros
incidentes locais provocados pela estagnação social, mas
vícios importados de encomenda, a partir da violência
programada nos filmes de televisão, com segundas, terceiras
e várias intenções, certamente com o intuito mórbido de
perpetuar, por vias direta e indireta, uma dependência que
sempre comprometeu e comprometerá a nossa soberania. Os
homens que enlatam e exportam as guerras são os mesmos que,
sofisticamente, as condenam e exigem a paz.
E considerando fatores e realidades dessa ordem que mais

valorizamos figuras excepcionais, como Getúlio, que teve o
tirocínio e, principalmente, a coragem de se opor com tenaz
perseverança a esse tipo de contingência nociva à
comunidade, à nacionalidade.
Vargas, com o sacrifício da própria vida, foi estadista
perspicaz, observador profundo, conhecedor do povo e das
nossas reservas morais e econômicas, que, adequadamente
empregadas, poderiam, como podem, inverter o fato
continuado.
A memória nacional não pode ser apagada porque é nela que
teremos de revigorar as nossas forças e organizar a
trajetória de nosso destino. Homens do quilate de Getúlio
Vargas, com as suas idéias e a sua luta, terão de ser
lembrados e reverenciados com o carinho que os grandes
motivos requerem.
Ontem, como hoje, Getúlio será uma das gratas chamas a
iluminar a massa na escuridão de nossos descaminhos até que
nos reencontremos com nossa predestinação histórica.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a CUT desce finalmente do seu pedestal e admite
que recebe recursos substanciais do exterior. O próprio
Presidente da central, Jair Meneguelli, revelou que a
entidade recebeu, de janeiro a agosto deste ano, a
expressiva quantia de mais de meio milhão de dólares, para
ser preciso, exatamente US$504.500,00.
A CUT abandonou, desta vez, o seu falso moralismo e
escancarou suas contas, ou pelo menos parte delas á opinião
pública. E de se louvar essa nova disposição dessa central,
depois de tantos anos negando as denúncias de que era
sustentada por dinheiro do exterior. Ressalte-se que, ao
analisar essa recente confissão da CUT, não estou praticando
nenhum tipo de macartismo.
Estou apenas fazendo eco ao que os jornais, a imprensa de

maneira geral, têm publicado diariamente. Crítica contumaz



das privatizações e da abertura da economia brasileira, a
CUT, no entanto, não se envergonha quando se trata de buscar
recursos em dólares, marcos, francos suíços ou outras moedas
fortes, no estrangeiro. Aí acabam todos os pruridos
nacionalistas.
Prestes a completar dez anos, durante os quais ninguém
ficou a salvo das suas críticas apressadas e intempestivas,
a CUT abre suas contas. Talvez tenha adotado esse
procedimento até em comemoração aos seus dez anos de vida, a
se completarem no próximo dia 28.
Mas a CUT só abriu suas contas de 1990 para cá. O período
anterior ela convenientemente omite, não atino por qual
razão. Imagino até que não tenha nada a esconder. A
justificativa de que só libera suas contas de 90 para cá
porque só nos últimos três anos se constituiu como pessoa
jurídica não convence. De qualquer forma, já considero um
progresso a liberação das contas desses últimos três anos.
Com a promessa de Meneguelli de entregar quatro livros
contábeis com a movimentação financeira da central ao
Presidente do Congresso, senador Humberto Lucena, a CUT
reconhece, implicitamente, que até então sonegava essas
informações á opinião pública.
Curiosamente, constata-se que não é o ouro de Moscou ou
de qualquer outro antigo pais comunista que financia a CUT.
A Central prefere mesmo recorrer aos centros mais avançados
do capitalismo. Deles, ela espera receber, de agosto a
dezembro, mais meio milhão de dólares. Com isso, totalizará
o recebimento, apenas neste ano, de US$1.000.000,00, somente
de contribuições do exterior.
Entre os países que ajudam à CUT a fundo perdido - imagina-
se que sem nenhum outro interesse! - estão: Holanda,
Irlanda, Itália, México, Espanha, França, Suíça e Alemanha.
Espero agora que o próximo passo da CUT seja esclarecer as

constantes denúncias de que mantém um duto que canalizaria
dinheiro para o P1, especialmente para as campanhas do
partido. Não deixa de ser esquisito, caso se venha a provar
algum tipo de denúncia dessas.
Afinal o PT patrulha todo mundo, considera-se o auditor de
todas as campanhas, candidatos, governos e demais políticos
e ficará, no mínimo, numa situação curiosa, caso se apure
que recebe dinheiro de uma central de trabalhadores.
Não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma deduragem. E o
próprio Meneguelli que admite, nas páginas dos principais
jornais, o recebimento de recursos financeiros do exterior.
Quanto às denúncias de doações de dinheiro da CUT ao PT,
elas partem de diversas forças políticas, e o Partido dos
Trabalhadores, na sua postura de dono da verdade, não as
esclareceu até o presente momento. E o que tinha, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, a comentar sobre o rumoroso
caso da doação de dólares, marcos, liras e francos que tão
generosamente têm forrado os cofres da CUT.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora, mais recentemente,
temos o episódio da votação dos 100% de aumento para o
funcionalismo público do município. Outro dia, um Deputado
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do PT disse que mais cartazes viriam para cá. E realmente
veio um cartaz demonstrando que o PT é incoerente. Gostaria,
inclusive, de ler: Traidores do Povo e do Funcionalismo.
Aí, o cartaz fala dos Deputados, dos seis Vereadores e de um
Prefeito. Estou falando de um Prefeito, porque existem
outros por ai que não cumprem o que é determinado pelo
DIEESE. Continua o cartaz: Estes senhores se dizem ao lado
do trabalhador; sempre lutaram pela fixação de aumentos
pelos índices do DIEESE! Agora votam contra o funcionalismo
municipal e vetam lOO°h de aumento mensal São incompetentes
e incoerentes... E o PT mostrando a sua cara. Você pode
confiar nesta gente? Pelo fim do esquema PT". Apoio: Força
Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT -,
Federação dos Metalúrgicos, Federação dos Bancários,
Sindicato dos Professores Públicos de Minas Gerais.
Está aqui o cartaz, Srs. Deputados e companheiros da
imprensa. Está também o discurso que foi feito, com relação
à questão das arrecadações. Esta questão da arrecadação
precisa ser esclarecida. Acho que a CPI que está sendo
proposta no Congresso vai esclarecer isso. Diante disso
tudo, era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, ao comenttar esse rumoroso caso da doação dos
dólares, marcos, liras e francos que tão generosamente têm
forrado os cofres da CUT. Muito obrigado.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias;
não é só o Deputado Geraldo Rezende que tem o seu cartaz. Eu
também tenho o meu; vamos falar do mesmo cartaz.
Há uma frase de um autor talvez um pouco fora de moda -
eventualmente, um dinossauro -, que num livro muito
ilustrativo, chamado O 18 Brumário, de Karl Marx, dizia
que a história sempre se repete como farsa. E bom a gente
aprender um pouco com a história.
Houve um episódio que causou muita celeuma em nossa Assem-
bléia, relativo a um cartaz publicado por uma entidade
reconhecidamente pública, que tinha uma ligação direta com o
movimento grevista que ocorria à época. Posso tranqüilamente
afirmar que o mesmo não se aplica ás entidades que assinam
este cartaz. O Deputado Geraldo Rezende fez a sua exposição
e talvez nos ilumine , mas não me parece - talvez eu esteja
enganado - que a Força Sindical, a Confederação Geral dos
Trabalhadores, a Federação dos Bancários e uma entidade
absurda chamada Sindicato dos Professores Públicos de Minas
Gerais - eu sou professor há mais de 15 anos no Estado e não
conheço essa entidade - tenham a mesma credibilidade, o
mesmo respaldo e, de fato, representem os servidores que,
efetivamente, estão numa disputa democrática com a
Prefeitura de Belo Horizonte.
Eu queria pontuar algumas diferenças. Primeiro, se nós

quisermos levar às últimas conseqüências as nossas críticas,
vamos ter que comparar processos. Lembro-me de que a
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administração atual empossada em janeiro, dois meses depois
já se sentava à mesa para negociar com as entidades dos
servidores. Estamos no terceiro ano do Governo Hélio Garcia,
e isso não aconteceu até agora. E uma diferença. Mas
podemos ir um pouco além. Vamos discutir o mérito: política
salarial. Esta Assembléia viveu momentos tensos, durante os
quais se buscou a responsabilidade do Poder Legislativo,
para exigir do Poder Executivo estadual o estabelecimento de
uma política salarial para os seus servidores. Depois de
muita pressão e de muita luta - dos servidores
principalmente -, essa política foi apresentada. Vamos
cotejar com números.
A referência é aleatória. Poderia ter tomado qualquer
outra. O Deputado Geraldo Rezende, mais uma vez, está
convidado a vir a esta tribuna para trabalharmos com outros
dados. Mas tomemos como referência dezembro de 1992, para
não nos acusarem de estarmos fazendo análises casuisticas,
parciais e utópicas. Temos uma série, de dezembro de 1992
até abril de 1994. Quinze meses me parece um período
razoável para trabalharmos em média de inflação. Podemos
projetar a inflação. Podemos errar, mas é a regra para
todos. A inflação projetada vale para a política salarial da
Prefeitura, do Governo Estadual, do Governo Federal e para
quem quer que seja. Quais são as conclusões a que chegamos?
Com a política salarial, hoje, em vigor, tomando por base
dezembro de 1992, ao final de 15 meses, o salário fixado por
essa política que os senhores votaram, que a maioria votou,
esta política salarial, se é que ela pode ter esse nome,
terá um valor real de 67,29% do salário de dezembro de 1992,
quer dizer, terá uma perda de 36%. A política salarial
aplicada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que os senhores
estão combatendo, teria um valor real de 123,19%, tomando-se
por base 100%; quer dizer, há crescimento real. Até a
malfadada política votada pelo Congresso Nacional, com
redutor e tudo, o que é um achincalhe aos salários, eleva o
índice a quase o dobro daquilo que é aplicado no Estado. Pa-
rece-me uma diferença bastante importante; mas há outra: a
atual política salarial praticada pela Prefeitura de Belo
Horizonte foi pactuada, negociada e assinada entre os
servidores e a Prefeitura, numa mesa de negociação.
Temos de lembrar que estamos num processo democrático e num
processo inflacionário. Não temos nenhuma responsabilidade
quanto a esse processo inflacionário. Os senhores que são
maioria neste Governo e no Governo Federal é que devem
responder, em primeiro lugar, por que não se combate a
inflação neste País. Isto posto, é óbvio que os
trabalhadores, numa administração legitima, podem discordar
do que foi negociado no passado e abrir, novamente, a nego-
ciação. Nada contra. Mas o fundamental é que houve um acordo
assinado. Não houve imposição de nenhuma das partes. O
projeto enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte foi
fruto de um pacto entre a administração de Belo Horizonte,
administração do PT e das forças democráticas populares, e
os servidores públicos. Isto é o que foi enviado para a
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Câmara Municipal. Seria muito cômodo se, a exemplo do que
ocorreu na Câmara, a nossa Bancada começasse a apresentar
emendas, numa demagogia populista, de reajuste de salário a
qualquer projeto que aqui tramitasse, quando sabemos muito
bem que isso é inconstitucional, pois não cabe ao
Legislativo aumentar gastos sem indicar a fonte de recursos.
FOI esse tipo de episódio que ocorreu na Câmara. O nosso
compromisso, e não há contradição nenhuma nisso, é o de que
o Congresso Nacional votasse a favor dos 100%. O compromisso
de nossa Bancada aqui e do Prefeito Patrus Ananias é com os
100% do DIEESE, sim. Coloco uma questão muito clara. Ontem,
o Vereador Márcio Cunha, do PMDB, disse que a receita da
Prefeitura está aumentando e que, portanto, ela tem condi-
ções de pagar. Nós nos dispomos a fazê-lo se, realmente, a
receita estiver aumentando. Nós não vamos pagar 100% não,
nós vamos pagar 110% do índice do custo de vida do DIEESE.
Agora, aí há outra diferença fundamental. O Vereador Márcio
Cunha tem condições de bradar na Câmara Municipal a respeito
das contas da Prefeitura de Belo Horizonte porque tem
conhecimento delas. Infelizmente, a Assembléia Legislativa
não tem esse privilégio, esse direito ou essa função
comezinha de ser informada a quantas andam as contas do
Estado. Ele vai fazer, agora, o reajuste dos seus
servidores, vai aplicar a política salarial. Existem, ai,
várias aspas. A"política salarial' define o reajuste em
função da variação da receita. Pergunto: quem é capaz de me
informar qual é a receita deste Estado? quais os valores?
onde estão os documentos? Efetivamente, o que há de concreto
para que o Governo, amanhã, estabeleça qualquer índice? Esse
é o debate que devemos fazer.
Mas voltemos aos cartazes. Nós, ao contrário do que fizeram
alguns dos senhores, não vamos entrar na Justiça, não vamos
questionar os cartazes. Não faremos declarações, porque isso
não representa absolutamente nada. Aliás, da parte da nossa
Bancada, há uma única reclamação: não fomos brindados com as
fotos. Talvez, nossas fotos devessem estar aqui, também.
Não vamos entrar com ação judicial porque compreendemos

que, se o debate é democrático, essas entidades têm todo o
direito de expressar o seu entendimento acerca da questão,
assim como, com muito mais legitimidade, com mais força, com
mais grandeza moral tinham esse direito aqueles servidores
públicos, professoras e professores, que, com base em fatos
muito concretos, objetivos, que só nos envergonham, fizeram
publicar seus cartazes. Esses, sim, tinham legitimidade para
fazê-lo, tinham motivos de sobra para vir aqui e dizer: nós
fizemos aqueles cartazes.
Se eu ficar sabendo o que é esse sindicato dos professores,
que, em tese, também me representa, vou ficar muito á
vontade para encaminhar um requerimento para que, no próximo
cartaz, a minha foto e a de meus colegas de Bancada também
figurem. Assim, alguns terão a sua situação favorecida, com
a ampliação de sua base. Por exemplo: o Deputado Gilmar
Machado, que é de Uberlândia, passará a ser conhecido pela
população de Belo Horizonte, e assim por diante.
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Se quisermos, de fato, um debate sério e conseqüente, vamos
discutir os fatos. Quanto á CPI do Maluf, em que o Deputado
Geraldo Rezende está pegando carona - aliás, espanta-me ver
o PMDB aliado a Maluf depois de tanto combatê-lo no passado
-, o PT a aceita. Tenho certeza de que a CUT também a
aceita. O que não aceitamos, definitivamente, é o papel de
cobaias. Se o Congresso Nacional quer investigar o sistema
partidário brasileiro, investiguemos a todos. Se o Congresso
Nacional quer investigar o movimento sindical brasileiro,
investiguemos a todos. Se é para ser, efetivamente,
conseqüente naquilo que está proposto, que essa conseqüência
seja levada ao extremo. Tudo isso com a maior tranqüilidade.
Vamos iniciar, no Brasil inteiro, a campanha intitulada
Mãos Limpas. Há problemas profundos na nossa política
partidária. Há disfunções graves na organização dos partidos
neste Pais. Se é para investigar tudo isso, investiguemos a
todos. O PT é o primeiro a assinar o requerimento, desde que
todos se incluam nessa medida. Muito obrigado.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, distinta galeria, em primeiro lugar, concordo com
as palavras do Deputado Antônio Carlos Pereira, que falou em
nome da nossa Bancada. Apenas completando o que ele disse,
gostaria de dizer que a política salarial apresentada pela
Prefeitura de Belo Horizonte é a política salarial que
apresentamos nesta Casa para que pudesse ser discutida com o
Governo do Estado, que até hoje sequer aceitou discuti-Ia.
Nós a apresentamos como proposta para todos os partidos,
para que pudesse ser discutida e melhorada. Mas não vou me
alongar nesse assunto. Fiquei até surpreso quando aqui
cheguei, e o Deputado Ronaldo Vasconcelios me recebeu,
alegre, dizendo: vocês agora também são traidores, estamos
juntos. Naquele momento, entendi que ele estava confessando
quando disse nós, porque, pelo que me consta, "nós somos
todos os Deputados Estaduais. Não abrimos mão é da nossa
responsabilidade, porque, como disse o Deputado Antônio
Carlos Pereira, todo eleitor, ou não, tem o direito sagrado
de colocar em seus cartazes a palavra traidores". Tudo na
vida é relativo, aliás, poucas coisas são absolutas. Aliás,
tirando Deus, nada mais seria absoluto. Essa questão da
verdade também é relat i va: Podemos ser traidores para uns e
não sermos para outros. E uma questão séria, mas temos de
respeitar o direito de cada um.
Gostaria de falar da questão da MGS. Todos os senhores
tomaram conhecimento, pela imprensa, das denúncias relativas
à MGS. O próprio Governo, através do Secretário da Casa
Civil, admite um rombo causado por diversas irregularidades,
em torno de US$4.000.000,00. E, numa declaração à imprensa,
o Secretário da Casa Civil admite que o ex-Governador é
responsável por esse rombo. E ele cobra dos Deputados
Estaduais a apuração do erro do Governador. Nós, inclusive,
entramos, na semana passada, com um requerimento solicitando
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todas as auditorias de posse do Governador, com relação à
MGS. O Deputado Antônio Carlos Pereira dizia que não temos
nenhum dado, e isso é importante. Por exemplo, a política
salarial do Governo do Estado prevê, para setembro, um
índice de 100% da variação da arrecadação do ICMS. E eu
pergunto: quem tem controle sobre a arrecadação do Estado? O
próprio Secretário da Fazenda disse que ainda não sabia de
quanto era a arrecadação e que, quando soubesse, iria
submeter o assunto ao Governador Hélio Garcia, para que ele
aprovasse o aumento. Se há uma lei, aprovada por esta Casa,
que diz que é 100% do crescimento do ICMS e que prevê 90%
para os casos de recomposição salarial dos trabalhadores,
por que essa lei não é cumprida? O controle é tão pouco que
o Secretário, ao invés de falar que irá cumprir a lei, diz
que o que conseguir do aumento da arrecadação será aplicado
imediatamente.
Mas, voltando ã MGS, temos a obrigação de fiscalizar e

cobrar do Governo do Estado o mínimo que ele tem de fazer.
Nós, até hoje, não tivemos resposta a respeito do
requerimento que fizemos. Agora, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos entrega um outro requerimento solicitando
informações. Temos denúncias, comprovadas, de contratações,
através da IV1GS, de trabalhadores para serviços efetivos no
Estado. Isso é coisa grave, e entendemos que já passou da
hora de esta Casa instaurar uma CPI sobre o caso MGS.
Gostaríamos, inclusive, de sugerir ao colega Ronaldo
Vasconcel los que apresente o seu requerimento na primeira
reunião da CPI. O próprio Secretário, quando falou do rombo
de US$4.000.000,00, disse que a própria Assembléia deveria
tomar providências. Como ficaremos, se isso não for feito?
Se não apurarmos essas irregularidades, chegaremos às raias
do absurdo.
E, por último, queria saber algo do Deputado João Batista,
que é um brizolista e que respeitamos, porque todos têm o
direito de seguir quem quer que seja. Como, por exemplo, o
Deputado Geraldo Rezende é malufista. Não estou,
absolutamente, comparando Brizola com Maluf. O Deputado
Geraldo Rezende defende uma tese colocada por Maluf, e o
Maluf tentou sair em cima da CUT, por causa do escândalo da
Pau-brasil
Mas o que eu queria saber do Deputado João Batista é se ele
chega a ser brizolista a ponto de entender que Brizola já
anexou Minas ao Estado do Rio de Janeiro.
Eu fiquei realmente perplexo. E um projeto muito bom, o do
nosso colega Deputado João Batista, pelo seu conteúdo, que
visa dar proteção aos animais, mas me causou estranheza que,
no seu art 12, conste o seguinte:" São de domínio público
todos os animais e vegetais que se encontrem nas águas
dominiais. 'Art. 13: E expressamente proibido: 1 - pescar
de forma predatória ou sem licença de órgão competente
(estamos de acordo); II - pescar em locais onde o exercício
da pesca cause embaraço á navegação ( estamos de acordo );
III - pescar nos lugares e em épocas interditados pelo órgão
competente, seja nos cursos de água, em água parada ou em
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mar territorial. Pelo que me consta, Minas ainda não tem
mar territorial, e gostaria de ouvir a explicação do
Deputado João Batista. Não sei se foi um erro de imprensa,
mas me causou estranheza isso, porque o projeto, no seu
conteúdo, é muito bom. Gostaríamos de apoiar o projeto, sem
o mar, já que Minas não tem mar.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 24/8/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Só para esclarecer ao
ilustre Deputado Roberto Carvalho, não sou malufista, muito
pelo contrário. Fui Aluísio Nunes na Prefeitura de São
Paulo, candidato do PMDB, que, infelizmente, não logrou
êxito, porque o pessoal brincou de eleger o Prefeito. Com
relação ao Brizola, a pergunta tem que ser feita ao pessoal
do Brizola. Eu sou do PMDB.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 24/8/93

pelo Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Em momento algum chamei o
Deputado Geraldo Rezende de malufista, mesmo porque isso
seria uma injustiça. Eu disse que a tese foi levantada pelo
Maluf, em função da Pau Brasil.

4224 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Entre brizolistas e malufistas,
a sessão continua. Sr. Presidente, companheiras Deputadas
Maria José Haueisen e Elisa Alves, companheiros Deputados,
senhoras e senhores presentes nas galerias, gostaria de
fazer vários comentários.
Em primeiro lugar, no Governo passado, tanto do Governo
Estadual quanto do Federal Minas Gerais sofreu um golpe que
afetou muitas famílias. Houve uma decisão do Ministério do
Exército, em Brasília, de fechar o Colégio Militar de Belo
Horizonte. Foi uma atitude arbitrária e de grande
preconceito, na nossa opinião, porque alguns Estados
mantiveram seus Colégios Militares, como é o caso do Rio
Grande do Sul e do Ceará. Pode parecer que não é importante,
mas quero dar o seguinte exemplo: se vocês observarem, hoje,
nas altas patentes do Exército, a maioria dos Generais é
composta de gaúchos, cariocas ou cearenses. Por quê? Porque
os Colégios Militares estão nesses Estados. Então, nós
queremos igualdade em tudo, em todas as profissões e também
na carreira militar.
Naquela época, nós nos mobilizamos. Hoje foi aqui citado o

Vereador Márcio Cunha, que, na época, comandou o movimento
junto conosco. Levamos dois ônibus de pais de alunos do
Colégio Militar a Brasília e fizemos um 'lobby, uma pressão
muito forte. O Ministro Costa Couto não nos queria receber,
nós pressionamos e ele nos recebeu. O Ministro do Exército,
na época, mandou-nos o seguinte recado: Deputada, conheço a
senhora e a respeito, mas, se for para falar do Colégio
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Militar, o assunto está encerrado. Nós esperneamos,
choramos, mas perdemos o Colégio Militar de Belo Horizonte.
Passados alguns anos (naturalmente, toda a documentação que

deixamos em Brasília deve ter tido alguma valia), o Colégio
Militar retorna a Belo Horizonte. Penso que essa campanha
que fizemos deu resultado. Agora, já no primeiro semestre de
1994, essa escola, que formou tantos jovens que hoje são
homens atuando em diversas áreas do Pais, terá suas ativi-
dades reiniciadas, num gesto de grandeza, realizando, assim,
um justo pleito de todos os belo-horizontinos.
Assim como brigamos muito na época, pois fizemos
acampamentos na porta dos Ministérios do Exército e do
Planejamento, queremos registrar hoje, com muita alegria,
nesta Casa Legislativa, a volta do Colégio Militar a Belo
Horizonte. Gostaríamos também de agradecer - porque temos de
ser justos - a todos os que lutaram por essa volta,
inclusive oatual Ministro do Exército.
O segundo assunto que me traz a esta tribuna,

Sr.Presidente, foi a visita, ontem, a Minas Gerais, do Sr.
Ministro da Educação, Murílio Hingel, que é do nosso
partido, o PMDB, de Juiz de Fora. O Ministro chegou às 14
horas à base aérea, onde fomos recebê-lo. Em seguida, houve
uma reunião, um almoço com a Bancada do PMDB, quando falamos
sobre os problemas do Brasil, do Estado, sobre os problemas
da educação no País e, também, sobre a atuação do Ministro à
frente do Ministério da Educação.
Logo após, dirigimo-nos ao Palácio das Mangabeiras, onde
foi assinado um convênio que eu gostaria de realçar.
Estávamos acompanhados, durante todo o tempo, do Presidente
do PMDB em Minas, Deputado Armando Costa, e também do Líder
do PMDB nesta Casa. Deputado Anderson Adauto. Foram
assinados dois importantes convênios, que eu gostaria de
registrar para aqueles que ainda não tomaram conhecimento
deles através da imprensa. Um deles é um convênio de quase
Cr$1.000.000.000.000,00 ou CR$1.000.000.000,00, para a
merenda escolar. Essa é a quarta parcela que foi paga, este
ano, ao Estado, através do Ministério da Educação. Ainda vão
ser pagas mais duas parcelas, e tais recursos são muito bem-
vindos ao nosso Estado, pois as nossas escolas e as nossas
crianças precisam muito deles.
O segundo convênio vai beneficiar o Projeto Curumim, da

Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, cujo Secretário é o
ex- Deputado João Pinto Ribeiro. A verba liberada para
aquele Projeto é de aproximadamente Cr$200.000.000.000,00 ou
CR$200.000.000,00.
Sobre o Projeto Curumim, Sr. Presidente, queremos dizer que
participamos, esta manhã, não só minha pessoa, mas alguns
Deputados Federais, da inauguração de uma unidade desse
projeto em Santa Luzia, cidade da Grande Belo Horizonte,
cidade cheia de problemas. Fiquei feliz ao ver aquela
unidade ser inaugurada numa das partes mais pobres de Santa
Luzia, o Conjunto Cristina B, área extremamente pobre e
carente de tudo, carente de segurança, de saúde, de
educação, inclusive porque durante muito tempo aquele
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conjunto não era assumido pela Prefeitura de Santa Luzia nem
pela Prefeitura de Belo Horizonte. Assim, o conjunto ficou
sem pai nem mãe, e os problemas acumularam-se.
A inauguração da unidade do Projeto Curumim contou com a
presença do Ministro do Bem-Estar Social Jutahi Magalhães,
bem como com a presença do Governador Hélio Garcia. Foi um
momento importante e emocionante ver aquela unidade cheia de
crianças, professores e autoridades. Também foi muito bonito
o discurso do Secretário João Pinto Ribeiro, que chegou a
ficar emocionado ao inaugurar aquela obra. Já são 10 mil
crianças atendidas, e espero que até o final do ano sejam
atendidas mais 50 mil crianças.
Gostaria de cumprimentar o Secretário João Pinto Ribeiro
pelo seu esforço e pela sua garra. Conversava comigo a
responsável pela CPIA, aqui em Minas, que trata do
adolescente e da criança. A Sra. Superintendente disse-me,
na ocasião, que, se esse projeto está saindo, deve-se muito
à garra pessoal, à decisão política e ao esforço sobre-
humano do Secretário João Pinto Ribeiro, inclusive
envolvendo s . própria família, que está trabalhando
incansavelmente.
Assim sendo, gostaria de registrar nesta Casa essa
inauguração. Foi a primeira vez que eu fui, e fiquei muito
feliz em poder participar de tão importante solenidade.
Gostaria também de registrar, Sr. Presidente, o
aniversário de uma das pessoas mais importantes de Minas
Gerais, o médico, professor emérito da UFMG, com quase 60
anos de vida inteiramente dedicados à medicina. Estou
falando do Dr. Caio Benjamim Dias, que faz 80 anos hoje. E
um homem que Minas adora, respeita, e acho muito importante
registrar esta data aqui no Plenário.
Mas, Sr. Presidente, há pouco o Deputado Geraldo Rezende,
meu colega do PMDB, ocupou a tribuna e mostrou aqui um
cartaz. Quero dizer que, particularmente, não tenho nada que
ver com esse cartaz. Não gosto desse processo. Como
democrata que sou e como pessoa de bom senso, não gosto de
fazer política desse jeito. Não gosto de fazer cartazes para
meus adversários e nem gosto de aparecer em cartazes. Acho
que essa não é a forma mais civilizada de fazer política.
Esta é minha maneira pessoal de sentir. Tanto que, quando
aconteceu aquele famoso caso do cartaz, repudiamos,
enfrentamos, fomos às rádios, às televisões, a reuniões e
denunciamos o cartaz. Entramos na Justiça contra o autor do
cartaz, que nem assinado foi. Usaram uma sigla enorme.
Agora, esse cartaz, que eu não apóio, pelo menos está assi-
nado, tem esta vantagem. Realmente, gostaria de expor o meu
ponto de vista, no que se refere à assinatura, no que se
refere à conduta de assumir as responsabilidades. Acho que é
importante, na vida, assumirmos as responsabilidades.
Queria até dar um exemplo, Sr. Presidente, usando da sua

tolerância. Nós, Deputados, temos as verbas da ASFAS
criticadas por alguns. Graças a Deus, tenho muito orgulho,
até mesmo porque faço, com muito cuidado e muita seriedade,
a distribuição às cidades de Minas, aos municípios, às
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entidades, às creches, aos asilos. Essas verbas de
assistência social sempre existiram. Antes era pela LBA, e
hoje está sendo por via da ASFAS. Sempre que entrego uma
verba, faço questão de dizer que essa verba é dinheiro do
povo, uma verba trazida pela Deputada Maria Elvira, mas que
é uma verba que vem do Governo do Estado de Minas Gerais.
Por quê? Porque, apesar de não ter votado no Governador
Hélio Garcia, hoje estou no Bloco, mas amanhã posso não
estar. Uma das coisas mais importantes é a ética política.
Etica política é o que está faltando neste País. Isso
implica fidelidade a partido, comportamento perante o
eleitor, não fazer promessa que não se pode cumprir. Isso é
ética política, é educação, é respeito pela pessoa. Então,
quando entrego uma verba, no interior, faço questão de
esclarecer que não sou eu que estou dando. Nenhum Deputado
dá verba, Deputado é portador de verba que vem do Governo,
de um Governo eleito pelo povo. Aproveito para comentar
isso, Sr. Presidente, apenas para deixar registrada a nossa
forma de atuar.
E, só para terminar, acho que não estou aqui para jogar
pedra em ninguém, muito menos na Prefeitura de Belo
Horizonte, até mesmo porque tenho muito respeito pelo
Prefeito Patrus Ananias, pessoa que acho seriíssirna, homem
simples, competente, inteligente, por quem tenho muita
admiração. Discordo muitas vezes da forma política de agir,
mas isso é um outro problema. Mas, com relação à minha pes-
soa, quero dar testemunho de que todas as vezes que o
procurei ou que lhe remeti cartas ou reivindicações, elas
foram respondidas.
Ainda hoje recebi uma carta do Eduardo Martins Lima,
Assessor Parlamentar do Prefeito, em que há referência ao
que eu dizia dos problemas da Praça da Savassi. Aliás, não
fui eu, foi uma eleitora que me escreveu uma carta,
lamentando a péssima situação da Praça da Savassi : as
plantas estavam morrendo, as roseiras, a grama, os cantei-
ros. Então, eu, como uma pessoa preocupada em passar para a
frente o que recebo do meu eleitorado, encaminhei a carta e
cobrei aqui da tribuna. Então, responde-me o Eduardo Martins
Lima, dizendo que a Administração Regional Centro-Sul já
está em fase final de negociações com uma empresa de renome
nacional para a resolução do problema. Assim como eu meto o
pau quando é preciso, também gosto de falar quando o
comportamento das pessoas é respeitoso, ético e bom, no
aspecto político. Muito obrigada.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr Presidente, Srs.
Deputados presentes, senhores das galerias: a Deputada Maria
Elvira constantemente ocupa esta tribuna e tem uma maneira
muito particular de se dirigir ao Plenário. Hoje mesmo, ela
disse que ia fazer um pot-pourri e falou sobre diversos
assuntos.
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Aproveitando a maneira da Deputada Maria Elvira, farei
também aqui um "pot-pourri de falas. Primeiramente vou
comentar a fala do Deputado Geraldo Rezende. Realmente há
uma preocupação enorme de políticos de vários partidos de
apurar irregularidades no PT. O interesse deles não é a CUT,
mas, sim, jogar o P1 na vala comum dos outros partidos. Como
se descobrem "maracutaias, malandragens de políticos do
PMDB, do PTB e de vários partidos, torna-se necessário
descobrir também alguma coisa censurável no PT.
Há poucos dias, o jornal O Globo se não me engano,
trouxe uma página inteira sobre " Os Arapongas do P1. Fazia
uma critica que, ao meu ver, foi um elogio. Dizia aquele
jornal que todas as repartições, todos os órgãos do
Governo estão infiltrados de petistas. Ora, se um
brasileiro, pelo fato de ser petista de carteirinha ou
simpatizante do P1, não puder ocupar um cargo público em um
Banco, nos Correios ou seja lá onde for, então estamos
realmente perdidos. Mas aquele jornal lamentava a
infiltração dos petistas nas repartições públicas. Achei uma
coisa estranha. E o jornal confessava que os petistas são,
muitas vezes, mais bem informados que o próprio Governo. E
declarava, lamentavelmente, que havia uma desinformação do
Governo neste Pais.
Hoje, o Deputado Geraldo Rezende, mais uma vez, falou de
sua preocupação relativa às contas da CUT. Queria lembrar
que, nos tempos de Getúlio Vargas, ele criou os sindicatos
atrelados, o que era uma lástima. Isso porque havia um
desconto no salário dos funcionários públicos, que era
repassado para o Governo, e os sindicatos ficavam de pires
na mão diante do Governo Federal para receberem uma pequena
parte. Era a época dos sindicatos amarelos, dos sindicatos
atrelados, que, graças a Deus, estão desaparecendo.
Hoje, temos , sim, sindicatos pelegos, mas também temos
sindicatos autênticos, livres, e a CUT é um deles. Eu me
orgulho de ser filiada à CUT. Eu sou do SIND-UTE, que está
filiado à CUT. Todos nós, filiados ao SIND-UTE, pagamos,
espontaneamente, todo mês, uma contribuição para manter
nosso sindicato. Esse sindicato faz um repasse para a CUT.
Mas não é apenas essa a fonte de renda da CUT. Para mim, não
constitui surpresa nem é estranho saber que a CUT recebe
ajuda do exterior. Existe uma frase de Karl Marx, que é a
seguinte: Trabalhadores do mundo inteiro, uni-vos.
Trabalhadores do mundo inteiro, sejam unidos.
Todos os sindicatos de trabalhadores autênticos e que
querem reorganizar a ligação que existe entre trabalho e
capital estão preocupados com os sindicatos do Terceiro
Mundo, estão preocupados com os trabalhadores do Terceiro
Mundo, e dão ajuda a esses sindicatos autênticos. E fazem
muito bem todos aqueles que querem vasculhar e procurar as
contas da CUT, as contas do PT, para saber de onde está
saindo o dinheiro. Não tenho dúvida de que nenhum dos
senhores vai encontrar uma Paubrasil nas contas do PT.
Nenhum dos senhores vai encontrar maracutaias e
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malandragens nas contas do PT. Acho que a fiscalização é
oportuna. Isso é muito bom para os senhores e para nós.
Eu queria também que aqui estivesse presente o Deputado

Bonifácio Mourão. Faço votos que ele esteja me ouvindo, ou
dos corredores ou do seu Gabinete. Na semana passada,
tivemos aqui uma reunião interessantíssima, quando se falou
na revisão constitucional. O debate foi rico e proveitoso.
Ao terminar a exposição, quando estávamos na fase dos
debates, o Deputado Bonifácio Mourão, que participava da
Mesa, fez algumas argumentações que, para mim, foram
estranhas. Dizia ele que se ocupou das suas funções técnicas
na Assembléia, à época da Constituição, e que, se dependesse
de votos de Belo Horizonte, ele não teria sido eleito. Disse
que a sua votação aqui diminuiu, porque ele se ocupou muito
mais com sua função de Deputado aqui nesta Casa do que em
dar assistência aos que estavam fora. Fez o Deputado
Bonifácio Mourão, de público, uma defesa do clientelismo, do
assistencialismo. Isso é pôr em prática a teoria de
Maquiavel segundo a qual os fins justificam os meios. O
Deputado chegou mesmo a dizer que não seria reeleito se não
atendesse com assistencialismo as pessoas que o procuram.
Ora, quero lembrar que não estamos nesta Casa por
carreirismo ou para ter uni emprego, mas o que deve nos mover
a lutar por uma cadeira aqui é o ideal, e não uma carreira,
não um emprego. O Deputado Bonifácio Mourão ainda lamentou,
naquele dia, que muitas vezes os projetos chegam aqui e não
há tempo para estudá-los, para conhecê-los melhor e para
debatê-los. Ai, para mim, o fato ficou mais estranho, porque
sabemos das brigas que há nesta Casa por parte daqueles que
defendem o Governo, para que os projetos que chegam aqui, ao
apagar das luzes,sejam votados em regime de urgência
urgentíssima".
Ainda me lembro daquele famoso projeto do empréstimo de
US$200.000.000,00. Aquele projeto foi publicado numa sexta-
feira, para ser discutido nas Comissões na terça-feira e
votado na quarta-feira. Só com muita briga do PT é que
conseguimos uma protelação até quinta-feira. Ora, como é que
Deputado que fecha com o Governo e que apóia os projetos do
Governo quer que os prazos para observância dos projetos
sejam mais longos, que haja mais tempo para debater, se são
os próprios Deputados que apóiam o Governo que querem
decisão sobre projetos em 24 horas, em 48 horas? Estou
satisfeita porque estou vendo o Deputado Bonifácio Mourão
ali no final da sala, e, naturalmente, ele deve estar
ouvindo a minha fala.
Só para terminar, Sr. Presidente, continuando o meu pot-
pourri, queria falar a respeito do projeto do Deputado José
Militão, que está ali também me escutando.
O Deputado José Militão apresentou um projeto autorizativo
para que o Governo abone as faltas dos professores que
estavam em greve. Mas um projeto autorizativo é a mesma
coisa de eu, como católica, autorizar o Papa a celebrar
missa. Esse projeto é inóquo, é papelada que vai ser
desperdiçada. Embora estejamos de acordo acerca de que
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nenhum funcionário ou professor sejam punidos, achamos que o
projeto autorizativo que está tramitando nesta Casa é perda
de tempo. Muito obrigada.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Eu queria aproveitar a

oportunidade para cumprimentar o Deputado Hely Tarquínio
pelo requerimento que apresenta.
Na verdade, quando da tramitação, nesta Assembléia, do
bônus que o Governo do Estado iria colocar no mercado
europeu, essa questão foi uma das preocupações centrais da
nossa Bancada. Se é mais do que legítimo e justo que o
Estado busque alternativas para a obtenção de recursos
financeiros, não poderíamos, como dissemos na oportunidade,
na prática, aceitar um cheque em branco, pois o Executivo
ficaria absolutamente, senhor das decisões sobre a aplicação
dos recursos.
Assim, quero cumprimentar e saudar a iniciativa do ilustre

Deputado e registrar o voto favorável da nossa Bancada.
422a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 24/8/93 pelo
Deputado Geraldo Rezende

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, também quero
registrar o meu voto favorável ao requerimento, sem sombra
de dúvida muito oportuno. Mas quero aproveitar esta
oportunidade para dizer à ilustre Deputada Maria José
Haueisen que, a exemplo do PT, o PMDB está procurando as
maracutaias para, depois, denunciá-las.
Quanto à questão da carona, por exemplo, outro dia eu
estava no centro de Belo Horizonte e vi um cartaz vermelho,
pregado irregularmente nas paredes, por todos os lados de
Belo Horizonte, e que dizia que o Sr. Lula, Presidente
Nacional do PT, estaria numa caminhada contra a fome. Pelo
que sei, essa questão da fome foi abordada e dirigida pelo
Betinho. E está aí o Sr. Lula, pegando uma carona na questão
da fome e fazendo clientelismo.
A Deputada Maria José Haueisen disse, há pouco, da tribuna,

que não se deve fazer clientelismo. Mas o PT está apoiando o
clientelismo, porque a fome, como está sendo tratada agora,
com o recolhimento de mercadorias, gêneros alimentícios,
roupas, calçados e tudo o mais, é também uma forma
paliativa, clientelista.
Eu apóio essa iniciativa por achá-la boa. Se tivesse

condições, eu também faria movimentos nessa direção. Entendo
tratar-se de clientelismo, porém a situação brasileira exige
clientelismo. Não quero tomar a defesa do ilustre Deputado
Bonifácio Mourão, de quem a ilustre Deputada falou da
tribuna, mas digo que, nesse caso da fome, eu também faria
uma campanha parecida com essa que o PT está fazendo. Alias,
eu também estou fazendo, porque participei de uma reunião,
em Uberlândia, em que estava presente uma gama muito grande
de pessoas. Dessa reunião de abertura da campanha contra a
fome, participaram Deputados do PT, como o Deputado Gilmar
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Machado e outros, bem como Deputados do PMDB, na área
estadual e federal
Então, devo dizer que, individualmente, cada um de nós tem
a responsabilidade e o dever de botar a comida na boca
daquele que não tem o que comer. Quem tem condições de fazer
isso deve fazê-lo.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, queria
continuar comentando e debatendo com o Deputado Geraldo
Rezende.
Acho que é sobejamente conhecido que esta campanha pela

cidadania, contra a fome, contra a miséria e pela vida foi
proposta pelo governo paralelo de Lula e apresentada ao
Presidente Itamar Franco numa reunião, onde foi escolhido o
Betinho, Herbert de Souza, como o Coordenador da campanha.
Ela é, de fato, uma programação do governo paralelo de Lula.
Acredito que devemos fazer uma diferenciação entre o que é
puramente clientelismo e o que se chama assistencialismo
emergencial . Esta campanha pela cidadania, contra a fome,
contra a miséria, pela vida visa, realmente, assistir os
miseráveis, os 32 milhões de indigentes criados neste mundo
desigual em que vivemos. Aliás, isso é até bíblico. Jesus
Cristo nunca foi assistencialista. Ele não era paternalista,
mas, muitas vezes, quando encontrou pessoas com fome, pri-
meiro atendeu á necessidade imediata - temos o exemplo da
multiplicação dos pães - para depois melhorar a condição de
vida do povo.
Então, esse programa pela cidadania - é importante que isso

seja reprisado e lembrado - não visa somente dar comida ás
pessoas. Esta é uma fase emergencial . Eu também, como
brasileira e como política, estou participando desta
campanha tanto em minha cidade como aqui, em Belo Horizonte.
Esta fase emergencial tem o objetivo de suprir as
necessidades para depois tentar uma mudança estrutural
A segunda fase é a das mudanças, dos projetos alternativos,
para melhorar as condições de vida das pessoas.
Era isso que eu gostaria de esclarecer, Sr. Presidente.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Gostaria de manifestar que
estou de acordo com o Requerimento ng 4.533, do Deputado
Hely Tarquínio, que, realmente, é oportuno e de grande
valor.
Com relação á questão colocada pelo Deputado Geraldo
Rezende, gostaria de lembrar que estava marcada para hoje
uma comissão especial de luta contra a miséria e a fome; um
requerimento foi apresentado pelo Deputado Agostinho Patrus,
e ela foi adiada para quinta-feira próxima. Dela farão parte
os Deputados Anderson Adauto, Wanderley Ávila, Agostinho
Patrus, Alvaro Antônio e eu, representando o PT. Essa
comissão é importante, porque transcende as questões



126

ideológicas. Prova disso é a referida campanha: embora ela
seja hoje coordenada pelo nosso companheiro Betinho, eu
gostaria de lembrar, como disse a companheira Maria José
Haueisen, que ela é fruto do governo paralelo ligado ao PT e
encampado pelo Governo Federal. Ainda bem que, nesse caso,
houve bom- senso por parte do Governo, e ele reconheceu a
gravidade da situação.
Os dados são os mais tristes para a população : mais de 32

milhões de brasileiros passam fome; o Brasil detém 44% dos
miseráveis da América Latina; apesar de ser a 10a economia
do mundo, o Brasil está entre os sete países com índices
alarmantes de fome, podendo ser comparado à índia, ao
Paquistão, à Somália, a Bangladesh, ao Marrocos e à Etiópia;
70 milhões de brasileiros sofrem um processo gradativo de
subnutrição.
Gostaria de lembrar, usando as palavras do Betinho, que o
País tem de mudar de rumo. No Brasil de hoje, 1/3 da
população tem condições de viver, 1/3 é muito pobre, e 1/3
se encontra entre a pobreza e a indigência. Essa situação é
insustentável, e o crescimento da pobreza e da miséria é
epidêmico. Portanto, considero toda iniciativa nesse
sentido fundamental para se minorar o sofrimento; mas o mais
importante é que haja dignidade, geração de empregos e
direito à terra, bem como respeito à cidadania.
Participamos de uma romaria, recentemente, na cidade de

Tumiritinga, pedindo a reforma agrária, e Dom Mauro Morelli
lembrou muito bem que o povo não invade: quem invade e
saqueia são outros. O povo ocupa a terra para trabalhar e
produzir. Dessa forma, também reivindicamos que essa reforma
agrária seja cada vez mais ampliada na próxima revisão
constitucional.

422a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 24/8/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, acompanhei
atentamente as palavras da ilustre Deputada Maria José
Haueisen, bem como as do Deputado Marcos Helênio. E bom
lembrar que pelo menos a Assembléia Legislativa, nessa
questão está tratando da coisa de uma forma
suprapartidária.
Outro dia assinei uma doação de 50 milhões, que poderia
repassar para minha região, para ajudar no combate à fome em
Belo Horizonte. Repassei esse valor, e, parece-me, quase
todos, se não todos os Deputados, fizeram o mesmo, o que deu
uma quantia até muito boa para que se amenizasse um pouco a
questão da fome e da miséria na cidade de Belo Horizonte.
Todos estamos imbuídos nesta campanha, e é preciso ficar
bem claro que não devemos usar esta campanha para interesses
políticos. E é o que o pessoal do Sr. Lula está tentando fa-
zer. Isso não admitimos. Vou debater isso até o fim. A idéia
da passeata é boa. Vamos apoiá-la, sem tirar proveito
político desta questão. Para isso é que existem os recursos
da ASFAS. Em Uberlândia, doei verbas para amenizar a
questão da fome e publiquei nos jornais as entidades que
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receberam essas doações. Entre essas entidades está o CEAM -
Centro de Assistência ao Menor Abandonado, a APAE e várias
entidades que trabalham na formação da criança. Acho que é
por ai que a gente tem que agir. Por isso estamos
distribuindo essa verba da ASFAS, que é muito benéfica para
as entidades que cuidam do idoso e da criança e para aqueles
totalmente desassistidos, que são os desempregados, os
pobres e os favelados.

4229 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/8/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, funcionários da Casa, senhores visitantes, venho
a esta tribuna para externar a minha perplexidade, a minha
angústia e a minha indignação pela violência que campeia
neste País e, ainda mais, pela impunidade dos criminosos.
Existe uma onda de violência que parece ter tomado conta do
Pais. Os criminosos são promovidos, conforme denunciou a
Folha de S. Paulo recentemente, por ocasião do massacre do

Carandi ru.
Ainda ecoavam em nossos ouvidos os tiros que mataram os
três meninos na Favela Nova Jerusalém, no Rio de Janeiro,
deixando apenas um sobrevivente, baleado na cabeça, quando
fomos surpreendidos, Sr. Presidente, pelo massacre do
Carandiru, em São Paulo, onde morreram 111 pessoas. No
Bairro de Olaria, no Rio de Janeiro, uma multidão furiosa
pisoteou e queimou dois rapazes e um menino, aos pés da
Igreja de Nossa Senhora da Penha. Ainda não haviam esfriado
os canos das armas assassinas que liquidaram oito crianças
na Candelária durante o sono, quando aparece um linchamento
"ninja em Brasília.
A FUNAI ainda não esclareceu o caso dos cinco índios
assassinados, como não explicou a morte dos 14 índios
Tucunas, mortos em emboscada recente, em Benjamin Constant,
no Alto Sol imões.
Sr. Presidente, fomos visceralmente agredidos com a morte

dos índios de uma aldeia da nação ianomârni, episódio cercado
de muito mistério. Há os que dizem que é mentira, que não
houve massacre e que tudo não passou de uma briga entre os
índios.
Trago, aqui, o depoimento do Procurador-Geral da República,

que narra: Eles contaram várias vezes os dedos das mãos.
Em seguida, acrescentavam os índios: Curumim, muitos,
muitos. No momento dos assassinatos, praticados com facão e
armas de fogo, os índios estavam comendo, e as panelas foram
encontradas com furos provocados por projéteis de diferentes
calibres. Pelo menos três mulheres grávidas, Sr. Presidente,
- e como dói narrar esse fato -, foram assassinadas a facão
e tiveram as barrigas abertas e expostos os fetos. Foram 73
assassinatos, segundo o relatório. A indignação está tomando
conta do nosso povo e é muito bem expressa por esses versos
do poeta da escravidão: Auriverde pendão da minha terra,/
que a brisa do Brasil beija e balança, /estandarte que a luz
do sol encerra,/ as promessas divinas da esperança... /Tu,
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que da liberdade após a guerra,/ foste hasteado dos heróis
na lança,/ antes te houvessem roto na batalha/ que servires
aos índios de mortalha
Sr. Presidente, nossa Bandeira deveria estar com uma tarja
negra, em sinal de luto, e com uma tarja vermelha, para
demonstrar a nossa indignação e o nosso repúdio pela morte
das crianças da Candelária, dos presos do Carandiru e pela
morte dos ianomârnis. Além do mais, quando querem desmentir a
chacina, a matança, o Governador de Roraima e outros
generais se esquecem do que houve na abertura da estrada de
Carajás, ocasião em que testemunhas oculares afirmaram que
as aldeias foram bombardeadas com bombas incendiárias para
que os índios desocupassem a área por onde passaria a
estrada.
Foram várias mortes, com requintes de crueldade jamais
vistos. Não se poupou nem mesmo o ventre grávido da mãe
índia. Os adultos foram eliminados com tiros e facão.
Coincidência ou não, o massacre dos ianomâmis ocorreu
exatamente no Ano Internacional da Nação Indígena, e a
chacina da Candelária, à época de um congresso internacional
que acontecia no Rio de Janeiro.
Culpados são os soldados! Quem está atrás disso, Sr.
Presidente? Quem arma os soldados? Quem os manda matar? Esta
sociedade capitalista selvagem também foi denunciada pelo
Procurador-Geral da República.
Num manifesto do Clube de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro, o seu Presidente afirmou que menino de rua não é
criança, e, quando se mata um pivetinho, está-se fazendo um
beneficio à sociedade, está-se matando não uma criança, mas
um bandidozinho. Esse infeliz empresário carioca protestava
contra os meninos de rua, dizendo que eles estão
atrapalhando as atividades comerciais e espantando os
turistas. Esquece esse capitalista que as crianças de rua
são fruto do salário miserável que ele paga aos pais.
Um documento muito grave, que foi lido na Escola Superior
de Guerra, diz, com o intuito de pacificar: "Começou a
circular, nos quartéis e em algumas instituições civis de
São Paulo, um panfleto, não assinado, que trata das crianças
abandonadas como futuras hordas de bandidos e alerta para o
fato de que os Poderes constituídos, Executivo, Legislativo
e Judiciário, poderão impedir o concurso das Forças Armadas
para que se incumbam do duro encargo de até mesmo destruir
essas crianças, para ser mantida a lei e a ordem". Pasmem os
senhores
Os assassinatos continuam, Sr. Presidente. Só no primeiro
semestre deste ano, 87 crianças foram assassinadas no Rio de
Janeiro.
Trago, aqui, o depoimento do Procurador-Geral da República,
que narra: "Eles contaram várias vezes os dedos das mãos".
Em seguida, acrescentavam os índios: Curumim, muitos,
muitos'. No momento dos assassinatos, praticados com facão e
armas de fogo, os índios estavam comendo, e as panelas foram
encontradas com furos provocados por projéteis de diferentes
calibres. Pelo menos três mulheres grávidas, Sr. Presidente,
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- e como dói narrar esse fato -, foram assassinadas a facão
e tiveram as barrigas abertas e expostos os fetos. Foram 73
assassinatos, segundo o relatório. A indignação está tomando
conta do nosso povo e é muito bem expressa por esses versos
do poeta da escravidão: Auriverde pendão da minha terra,/
que a brisa do Brasil beija e balança, /estandarte que a luz
do sol encerra,/ as promessas divinas da esperança.. . /Tu,
que da liberdade após a guerra,/ foste hasteado dos heróis
na lança,/ antes te houvessem roto na batalha/ que servires
aos índios de mortalhal...
Sr. Presidente, nossa Bandeira deveria estar com uma tarja
negra, em sinal de luto, e com uma tarja vermelha, para
demonstrar a nossa indignação e o nosso repúdio pela morte
das crianças da Candelária, dos presos do Carandiru e pela
morte dos ianomãmis. Além do mais, quando querem desmentir a
chacina, a matança, o Governador de Roraima e outros
generais se esquecem do que houve na abertura da estrada de
Carajás, ocasião em que testemunhas oculares afirmaram que
as aldeias foram bombardeadas com bombas incendiárias para
que os índios desocupassem a área por onde passaria a
estrada.
Foram várias mortes, com requintes de crueldade jamais

vistos. Não se poupou nem mesmo o ventre grávido da mãe
índia. Os adultos foram eliminados com tiros e facão.
Coincidência ou não, o massacre dos ianomâmis ocorreu
exatamente no Ano Internacional da Nação Indígena, e a
chacina da Candelária, à época de um congresso internacional
que acontecia no Rio de Janeiro.
Culpados são os soldados! Quem está atrás disso, Sr.
Presidente? Quem arma os soldados? Quem os manda matar? Esta
sociedade capitalista selvagem também foi denunciada pelo
Procurador-Geral da República.
Num manifesto do Clube de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro, o seu Presidente afirmou que menino de rua não é
criança, e, quando se mata um pivetinho, está-se fazendo um
benefício à sociedade, está-se matando não uma criança, mas
um bandidozinho. Esse infeliz empresário carioca protestava
contra os meninos de rua, dizendo que eles estão
atrapalhando as atividades comerciais e espantando os tu-
ristas. Esquece esse capitalista que as crianças de rua são
fruto do salário miserável que ele paga aos pais.
Um documento muito grave, que foi lido na Escola Superior
de Guerra, diz, com o intuito de pacificar: Começou a
circular, nos quartéis e em algumas instituições civis de
São Paulo, um panfleto, não assinado, que trata das crianças
abandonadas como futuras hordas de bandidos e alerta para o
fato de que os Poderes constituídos, Executivo, Legislativo
e Judiciário, poderão impedir o concurso das Forças Armadas
para que se incumbam do duro encargo de até mesmo destruir
essas crianças, para ser mantida a lei e a ordem. Pasmem os
senhores!
Os assassinatos continuam, Sr. Presidente. Só no primeiro
semestre deste ano, 87 crianças foram assassinadas no Rio de
Janeiro. E a gente não sabe o que dizer. 0 Presidente da



130

República teme uma convulsão social. Vem um ilustre mineiro,
o ex-Governador Aureliano Chaves, dizer aos políticos
brasileiros que a imagem que o cidadão brasileiro recebe do
homem público, administrador de seus impostos, é de nossa
responsabilidade. A nossa imagem é péssima, Sr. Presidente.
Noventa e três por cento dos brasileiros não acreditam em
nós.
Também esta semana vem-nos um alerta do Governador Hélio
Garcia, ao dizer que a crise social chega a ser alarmante e
ameaça a normalidade da democracia e a tranqüila sucessão
nas eleições. Por que isso, Sr. Presidente? Porque estamos
voltados para nossos próprios interesses e não para os
interesses do povo. Veja, Sr. Presidente, as obras que são
executadas neste Estado. Alguma obra está sendo executada?
Temos milhões de pessoas sem teto, e não se construiu sequer
uma casa popular em Belo Horizonte, pelo menos neste ano.
Cem mil pessoas estão condenadas á morte por morarem em
área de risco. A preocupação do Executivo, porém, é com o
elevado da Av. Antônio Carlos, com que gastará cerca de
CR$40.000.000,00. A pedido de quem será construído esse
elevado? Dos empreiteiros?
O povo, Sr. Presidente, está é com fome. O povo está sem
hospital, sem escola e sem moradia. Entretanto, nossos
projetos se voltam para obras que não interessam ao povo,
mas sim aos empreiteiros.
Diante dessa realidade, e sem querer tomar o tempo dos seis
Deputados que aqui se encontram e o de V. Exa. , que houveram
por bem participar um pouco da minha angústia, da minha
tristeza, do meu desespero, do meu desencanto e também de um
pouco da esperança que ainda alimento na Igreja Católica
Apostólica Romana para denunciar este desmando, como faço
nas comunidades de base da periferia de Belo Horizonte e de
todo o Estado, com que sempre estou em contato e de onde
saio sempre com desejo de lutar. Ontem mesmo estive com a
comunidade dos sem-casa do Bairro Aarão Reis. São 500 ou 600
famílias morando há três anos sob barracos de plástico, sem
água, sem luz e sem esgoto. Os meninos saem ás ruas para o
que der e vier.
Roubam, Sr. Presidente, merenda escolar das nossas escolas,

e os meninos são dispensados mais cedo. Se os meninos vão à
escola para comer e não encontram merenda, vêm a repetência
e a evasão, que em Minas chegam a 70%, como sempre diz o Sr.
Secretário da Educação. De 70% foi a evasão da Escola
Estadual Augusto de Lima, na Av. do Contorno. Se aqui, na
Capital, é assim, imaginem na nossa querida terra, a região
do vale do Jequitinhonha, onde os pais estão alimentando
seus filhos com cachaça. Meu Deus do céu, quanta loucura! E
como diz o poeta: "Deus, oh! Deus, onde estás que não res-
pondes? Em que nuvem, em que estrela tu te escondes?".
Deus está perguntando: "E você, que invoca o meu nome no
inicio de cada sessão, o que você tem feito? Tem feito de
mim palhaço, em seus projetos de interesse próprio, sempre
em busca de voto e de sua promoção, ou tem buscado a justiça
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e um meio de acabar com essa miséria da nossa querida Minas
Gerais e do Brasil?
Sr. Presidente, é a fome que invade os nossos lares - o meu
lar, os seus lares, os lares dos nossos irmãos. Isso dói,
Sr. Presidente. Quarenta e um por cento das famílias
mineiras vivem com uma renda per capita de meio salário
mínimo. Isso é condenar à morte um povo tão bom e tão
querido por nós e que nos traz a esta Casa, na espera de uma
resposta. Perdoe-me, Sr. Presidente, se venho falar da minha
dor e da minha angústia. Não falo, porém, do meu desespero.
E preciso que algo de mais profundo aconteça entre nós
mesmos. E preciso que deixemos nossos projetos pessoais, os
projetos da minha casa, da minha família, dos meus amigos,
para olhar o projeto do povo sofrido, esmagado e
prostituído.
Somos o país da prostituição infantil. Nos pacotes de
turismo feitos para os europeus, há também a oportunidade
de orgias sexuais com menores. Diz o pacote que você pode
escolher meninas ou meninos. Meu Deus, que Brasil é este? O
que eu sou e o que devo fazer, Sr. Presidente? Chorar? Não
tenho lágrimas. Dizer não, pelo menos, eu poderia dizer,
como o cancioneiro: Aprendi a dizer não, ver a morte sem
chorar. Não posso ver essa mendicância, pois é meu irmão.
Há dois anos, quando era Presidente da Comissão de Direitos

Humanos da Câmara Municipal, eu falava no Clube dos Oficiais
e lembrei àqueles mineiros que eu me sinto agredido a cada
instante nos meus direitos humanos. Dizia que, ao subir a
Rua Turquesa, encontrei uma mulher completamente nua. Não
fui agredido em meu pudor, mas no meu ser humano, no meu
direito de ver naquela mulher a minha mãe ou a minha filha.
Nós, então, começamos a indignar-nos e pedimos auxílio aos
senhores: o que podemos fazer? Basta, Sr. Presidente,
lembrando ainda o poeta da escravidão, "a desgraça de não
ter casa, de não ter um lar, de ter honra e ver suas filhas
vendidas. Nós, hoje, vemos crianças vendidas antes mesmo de
nascerem.
Sr. Presidente, perdoe-me, volto a repetir, se venho
torturar a sensibilidade dos Deputados na desgraça em que
mergulhou este Pais tão lindo, tão querido e que merece de
nós tanto sacrifício, tanto esforço, para que saia dessa
miséria. Hoje, somos vistos como a pior nação do mundo.
Somos uma nação que assassina crianças, que as vende para
transplantes, que faz pacote de turismo que inclui relações
sexuais com minhas irmãzinhas e meus irmãozinhos que, às
vezes, sequer entraram na puberdade. Isto deve interessar às
potências do Primeiro Mundo, porque pode levar o nosso
povo, como está levando, à fome, e arrastá-lo para o seu
lado. Histórias assim estão muito frescas em nossa memória.
Perdoem-me se volto a pedir aos nobres Deputados auxilio,

socorro para tirar este nosso povo dessa situação de penúria
com que ele jamais sonhava, dessa situação de miséria que
jamais desejamos para qualquer nação. Já pensaram, caros
amigos, o que é ter a sua filhinha vendida para um bordel,
para um motel, porque está com fome?
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Eu poderia trazer provas concretas, Sr. Presidente. Sou
procurado muitas vezes, como fui, há poucos dias, por uma
irmã do Palmital . O que se pode fazer? A menina saiu pela
rua porque estava com fome e foi parar lá no Bonfim. Hoje
está prostituída. Repito, o que se pode fazer? Posso tirar
aquela menina, mas são 500 mil, no Brasil.
Não vou chorar, mas conte comigo, Sr. Presidente. Não vou
chorar, mas a dor é demais. A dor da minha irmã reflete-se
na minha casa, no rosto da minha esposa, no rosto das minhas
filhas, no rosto dos meus netos. São todos iguais. Todos são
templos de Deus, e nós, uma nação católica. Já disseram que
somos católicos apostólicos românticos, porque estamos longe
de um cristianismo, talvez o inverso do que vi em Cuba. Vi
em Cuba e perguntei ao padre: Será que não estamos diante do
maior santo do nosso continente? Porque aqui não vejo
meninos de rua, não vejo prostitutas, não vejo ninguém sem
escola, não vejo ninguém sem saúde e ai daquele que
menosprezar um cubano pelo simples fato de ele não ser rico.
E isso o que Cristo nos veio trazer: amor. E nós queremos
fazer, por amor, o que Fidel faz em Cuba, antes que seja
tarde. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, sábado, 4 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 4289 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, Maria Olivia e
Glycon Terra Pinto

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar no
28/93 - Projetos de Lei do nQ 1.631 ao 1.636/93 -
Requerimentos do no 4.682 ao 4.686/93 - Requerimentos dos
Deputados João Batista, Jorge Hannas, Maria Olívia, Maria
Elvira, Romeu Queiroz(2), Roberto Amaral e Mauri Torres -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Ailton Vilela e
Antônio Genaro, das Comissões de Ciência e Tecnologia, de
Saúde e Ação Social, de Política Energética e de
Administração Pública; dos Deputados Tarcísio Henriques,
Milton Salles (2), Amilcar Padovani, Geraldo da Costa
Pereira (2), Wanderley Ávila (3) e Geraldo Rezende -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Amílcar
Padovani, Maria Olivia, Wanderley Ávila, Adelmo Carneiro
Leão e Baldonedo Napoleão - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1
Fase: Designação de comissões: Comissão Especial para ve-
rificar a situação dos conjuntos habitacionais construídos
no Estado de Minas Gerais a partir de 1990 pelos programas
COOPHAB, PAIH, PEP e PROAREAS, financiados pela Caixa
Econômica Federal - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Batista e
Jorge Hannas (retirada de tramitação dos Projetos de Lei nos
1.564/93 e 142/91, respectivamente); inclusão dos projetos
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento da Deputada Maria Olivia; publicar;
encaminhamento ao Departamento de Comissões - Requerimento
da Deputada Maria Elvira; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Romeu Queiroz (2), Roberto Amaral e Mauri Torres;
aprovação - 2a Fase: Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus (alteração da pauta); aprovação - Discussão e votação
de proposições: Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Resolução ng 1.609/93; aprovação, com as Emendas do no 1 ao
9 - Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição no 37/93; aprovação, na forma do Substitutivo
no 1 - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei no
1.591/93; discurso do Deputado Ajalmar Silva; apresentação
de emenda; encerramento da discussão; remessa do projeto com
a emenda à Comissão de Educação - Suspensão e reabertura da
reunião - Discussão e votação de parecer de redação final
Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à
Constituição no 37/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aíiton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósia Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinta - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Mílton Salies - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaido Lima - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderiey Ávila.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - 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 Glycon Terra Pinto, 2g-Secretário ad hoc,
procede á leitura a ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
A Sra. 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 COMPLEMENTAR Ng 28/93

Altera dispositivos relativos a criação, incorporação,
fusão e desmembramento de municípios e a criação,
organização e supressão de distritos, constantes em lei
complementar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O 2g do art. lg da Lei Complementar no 19, de
17 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. lo - ........................

- Os procedimentos previstos no caput' deste artigo
dependem de consulta às populações diretamente interessadas,
mediante plebiscito, com resposta favorável na maioria
absoluta dos votos apurados..
Art. 2g - O art. 4g da Lei Complementar no 19 passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4g - Para a criação de municípios devem ser

comprovados os seguintes requisitas:
- número mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores, exigindo-

se, para as transferências de titulo, o domicílio eleitoral
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de 1 (um) ano em seção eleitoral do território a ser
emancipado, a contar do plebiscito a que se refere o inciso
VI do art. 5Q desta lei, e permitidas novas inscrições de
eleitores, desde que autorizadas pelo Juiz Eleitoral até a
data do protocolo que dá inicio ao processo de emancipação,
de que trata o inciso II do referido artigo;
II - população estimada não inferior a 7.000 (sete mil)

habitantes; se o núcleo que sediará o novo município estiver
a mais de 30km (trinta quilômetros) da sede do município de
origem, população estimada não inferior a 6.000 (seis mil)
habitantes;
III - núcleo urbano já constituído, destinado a sediar,

como cidade, o novo Governo Municipal com número superior a
400 (quatrocentas) moradias;
IV - edifício com capacidade e condições para o

funcionamento do Governo Municipal e dos órgãos de segurança
e de defesa social
V - serviços públicos de comunicação, energia elétrica,
abastecimento de água, posto de saúde, escola pública
estadual do lg (primeiro) grau completo e cemitério;
VI - participação na receita do imposto referido no inciso
II do art. 150 da Constituição do Estado, correspondente, no
mínimo, a uma vez e meia o menor índice do referido imposto,
definido pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, apurado com base no Valor Adicional do Fiscal - VAF
-, atribuído a município já existente, para repasse no ano
em que se iniciar o processo de criação do município.

lg - A comprovação do atendimento aos requisitos
enumerados no artigo será feita mediante:

- informação da Justiça Eleitoral, no que se refere ao
inciso 1;
II - informação do Serviço de Cadastro e Lançamento da

Prefeitura Municipal, no que se refere aos incisos III e IV;
III - informação das concessionárias dos serviços públicos

e das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, assim
como da Prefeitura Municipal, quanto aos serviços por ela
mantidos, no que se refere ao inciso V;
IV - informação da Secretaria de Estado da Fazenda, no que

se refere ao inciso VI.
2g - A comprovação do atendimento do disposto no inciso 1

dispensa a prova de cumprimento do requisito estabelecido no
inciso II.".
Art. 3o - Os lg e 3g do art. 50 da Lei Complementar ng
19 passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5g - ...................
lg - O projeto de lei relativo a criação, incorporação,

fusão e desmembramento de municípios não poderá tramitar em
ano em que ocorram eleições municipais.

3g - Caso a maioria absoluta dos votos apurados não seja
favorável a criação, incorporação, fusão ou desmembramento
do município, a proposição será arquivada, só podendo ser
reapresentada na sessão legislativa subseqüente..
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Art. 4o - O art. 28 da Lei Complementar ng 19 fica
acrescido de parágrafo com a seguinte redação:

Art . 28 - ..................................
Parágrafo único - Cabe ao Instituto de Geoclências

Aplicadas - IGA -, como órgão competente da administração
pública, prestar a necessária assessoria, provendo aos
estudos, perícias e trabalhos de demarcação territorial que
se fizerem necessários..
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
José Braga
Justificação: O texto da lei em vigor, no 2Q do art. lg,
dá margem a situações de fato, já ocorridas, que vão de
encontro à vontade da maioria numérica absoluta dos
eleitores, vale dizer, prevalece a vontade de minoria
setorial. Com a alteração do texto, permitir-se-á que o
princípio democrático de respeito à vontade da maioria dos
votantes seja observado.
A supressão do 3o do art. 40 visa a eliminar a não-
aplicabilidade prática do percentual, em função do disposto
no inciso II do art. 40.
Quanto à alteração dos lg e 3g do art. 5Q, a não-
realização de mudança em ano eleitoral municipal visa
assegurar a tranqüila continuidade democrática na sucessão
municipal, e o mesmo objetivo justifica a não-reapresentação
da proposição na mesma sessão legislativa.
Finalmente, o acréscimo de parágrafo ao art. 28 visa a que

as questões territoriais, presentes em quase todos os casos
de criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios, sejam dirimidas com base no pronunciamento
formal do órgão competente, que é o 104.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Assuntos Municipais para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 200, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.631/93
Proíbe a apresentação de animais felinos nos espetáculos

circenses.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica proibida a apresentação de animais felinos
(leões, tigres, onças, leopardos, etc.) nos espetáculos de
circo no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Não será permitida a permanência de
felinos em jaulas acompanhando caravanas circenses no
território do Estado de Minas Gerais.
Art. 2g - Caberá ao Governo do Estado, através da Polícia

Militar de Minas Gerais, fiscalizar o cumprimento desta lei,
punindo os transgressores com as penalidades previstas.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira
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Justificação: Fascinadas pelos animais, as crianças podem,
facilmente, tornar-se vitimas desse fascínio. Inocentes,
acreditam que á sua volta tudo e todos são como elas, não
sabendo avaliar situações que podem oferecer riscos e perigo
de vida.
Nos circos, os animais, na maioria das vezes, são mantidos
em jaulas inadequadas, precárias, sem segurança, sem
vigilantes, expostas em lugar de fácil acesso por parte do
público, principalmente das crianças.
Os animais, por sua vez, estão constantemente estressados
pelo cativeiro, pelas condições inadequadas de enjaulamento,
pelas viagens constantes, pela presença de inúmeras pessoas
á sua volta, pelas exigências do adestramento e, ainda,
pelos castigos a que estão sujeitos
caso não se apresentem de acordo com as instruções de seus
domadores.
São diversos os casos de acidentes com crianças e adultos

que se aproximam, inadvertidamente, das jaulas e têm membros
feridos, mutilados ou arrancados - acidentes esses que, às
vezes, produzem vítimas fatais.
Solicito o apoio desta Assembléia a este projeto porque,
com sua aprovação, estaremos evitando que um lazer se
transforme em fatalidade.
- 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.

PROJETO DE LEI NQ 1.632/93
Dispõe sobre a construção de estação de piscicultura em
toda represa de usina hidrelétrica no Estado de Minas
Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Nos projetos de construção de represas de usinas
hidrelétricas com capacidade acima de 250mw (duzentos e
cinqüenta megawatts) a serem implantadas no Estado de Minas
Gerais constarão, obrigatoriamente, a construção, o
desenvolvimento e a manutenção de estação de piscicultura.
Art. 2 - A dimensão da estação de piscicultura será
proporcional ao porte da represa da usina hidrelétrica e
estará prevista na regulamentação desta lei.
Art. 3Q - Caberá ao Governo do Estado de Minas Gerais, por
meio das Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
tomar as providências necessárias para a regulamentação
desta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: Noventa por cento das espécies de peixes

existentes nos rios q ue cruzam o Estado de Minas Gerais são
de piracema, ou seja, necessitam migrar rio acima,
enfrentando a correnteza, para fazer a desova. Em
decorrência dos barramentos feitos ao longo dos rios, grande
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porcentagem dos peixes não mais consegue completar seu ciclo
reprodutivo.
Hoje, a pesca predatória não é a única nem a principal
causa da substancial redução de peixes nas bacias de nossos
rios. As barragens - que formam grandes lagos e evitam as
cheias, importantes na conclusão do ciclo reprodutivo das
espécies - impedem também a piracema.
Assim sendo, com o controle de cheias por meio de barragens
e com a ausência da piracema, não acontece o repovoamento
natural dos rios, o que causa a redução de muitas espécies,
algumas até ameaçadas de extinção.
Para evitar essa redução drástica das espécies, é
necessária uma ação imediata que crie estações de
piscicultura para o repovoamento das bacias hidrográficas.
- Publicado, vai o projeto ás 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 1.633/93
Torna obrigatórios os exames parasitológicos de fezes e de
urina rotina a todos os alunos da lê à 4a série do 1Q grau
da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - São obrigatórios os exames parasitológicos de
fezes e de urina rotina a todos os alunos da ia á 4a série
do lg grau da rede estadual de ensino do Estado de Minas
Gerais.
Art. 2g - Os exames de que trata o art. lg serão realizados
1 (uma) vez por ano, no 2g (segundo) trimestre do ano
letivo.
Art. 30 - Caberá ao Poder Executivo, por meio das

Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, estabelecer os
procedimentos para o cumprimento desta lei.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: Partindo do principio de que educação é o
processo de desenvolvimento das capacidades físicas,
intelectuais e morais da criança e do ser humano em geral,
visando á sua melhor integração, acreditamos ser de
fundamental importância que os alunos da lê á 4ê série do lg
grau estejam fisicamente preparados para receber ensina-
mentos de natureza intelectual e moral.
Considerando que a não-existência de saneamento básico na
maioria das cidades mineiras facilita a propagação de vermes
e de infecções; que as doenças transmitidas por vermes
parasitas são detectadas por meio de exame de fezes, e as
infecções urinárias, por meio de exame de urina rotina; que
esses são exames de baixo custo, de fácil execução em
laboratórios de postos de saúde, sendo a coleta do material
feita em domicílio e sem traumas para as crianças; que uma
criança com vermes não assimila o processo educacional que é
ministrado na escola, passa a raciocinar com menos clareza,
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e que os vermes são uma das grandes causas da desnutrição
infantil, uma vez que são espoliadores das proteínas no
organismo; que o aluno portador de vermes parasitas causa a
proliferação de focos desses vermes; que o exame de urina
rotina detecta o diabetes em um estádio em que ainda pode
ser controlado (muitas vezes, quando o paciente já está em
coma, é que se descobre a doença); que o Estado investe na
educação das crianças para que se tornem adultos produtivos
e socialmente adaptados; finalmente que verminoses e
infecções urinárias não detectadas comprometem o nível de
aproveitamento escolar e são responsáveis por uni alto índice
de evasão de alunos dos educandários, submetemos á aprovação
dos nossos pares este projeto de lei, que visa a detectar as
mencionadas doenças e a encaminhar o aluno para uma solução
do problema, a fim de se garantir seu retorno à sala de aula
apto para o aprendizado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.634/93
Altera os arts. 14 e 22 da Lei nQ 9.413, de 2 de julho de
1987, que institui a carreira do Magistério Superior do
curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Ficam substituídos os do lg ao 5o do art. 14

da Lei no 9.413, de 2 de julho de 1987, pelos seguintes
1  e 2Q:

Art. 14 - ....................
lg - A distribuição da carga horária de trabalho dos

professores do curso obedece ao estabelecido no Decreto
Estadual no 27.715, de 21 de dezembro de 1987.

2o - Ao ocupante de cargo da classe de Professor de
Ensino Superior do Quadro de Magistério Superior do Curso de
Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais fica
ressalvado o direito de optar, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data da publicação desta lei, pelo regime
de 40 (quarenta) horas semanais, assegurada a percepção do
vencimento correspondente a essa jornada de trabalho.'.
Art. 2g - O art. 22 da Lei nQ 9.413, de 2 de julho de 1987,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22 - O professor será aposentado com proventos

equivalentes aos vencimentos correspondentes ao regime de
trabalho em que se encontra na data de sua aposentadoria,
incluídos os direitos e as vantagens de seu cargo..
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Mílton Salles
Justificação: O regime aqui proposto já existe sob a forma

de concessão, gerando excesso de burocracia, fragmentação,
descontinuidade e até injustiça, o que ameaça a qualidade do
trabalho escolar.
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A transformação da concessão em opção pela jornada de
trabalho,proposta pela presente lei, além de não acarretar
ônus para o Estado, é justa e legal . Por outro lado, dada a
complexidade da vida académica de uma instituição de ensino
superior, torna-se necessário um quadro de pessoal com
jornada de trabalho compatível com as exigências da
integração ensino-pesquisa-extensão comprometida com a
qualidade, conforme preconiza a Lei Federal ng 5.540, de
1968, que estabelece as diretrizes e bases para o ensino
superior no sistema educacional brasileiro.
- 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 1.635/93
Declara de utilidade pública a Associação da Caridade de
São Vicente de Paulo - Núcleo 2, com sede no Município de
Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Caridade de São Vicente de Paulo - Núcleo 2, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Amilcar Padovani
Justificação: A Associação da Caridade de São Vicente de
Paulo - Núcleo 2 é uma sociedade civil de caráter privado e
sem fins lucrativos. De natureza filantrópica, foi fundada
em 29/8/91 com objetivos de evangelização, ensino, educação,
promoção humana e assistência a todos os indivíduos que a
ela recorrerem.
A entidade está devidamente registrada no cartório
competente e assim está constituída sua atual diretoria:
Presidenta, Manha Apparecida de Faria; Vice-Presidenta,
Clere Lotte Cabra]; 1-Secretária, Maria Eterna de Castro
Oliveira; 2-Secretária, Rita Mihione da Silva; l
Tesoureira, Maria das Dores Fernandes de Souza; e 2-
Tesoureira, Rufina de Oliveira Cidrina. São pessoas de alta
expressão na comunidade local, altruístas, que desenvolvem,
sem medir esforços, um trabalho sério e competente no
intuito de alcançar os objetivos propostos.
Assim, encaminho esta proposição, na certeza de que
merecerá o apoio de todos os Deputados.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.636/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Cerrado, com sede no Município de
Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associaçãc
dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, com sede no
Município de Lagamar.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais
de Cerrado é uma entidade civil que objetiva contribuir
para o fomento e a racionalização das atividades
agropecuárias e para melhoria das condições de vida de seus
associados.
Como a entidade atende aos requisitos da legislação que
regula a declaração de utilidade pública de entidades,
acreditamos que a proposição ora apresentada contará com o
apoio dos nobres pares desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
No 4.682/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
de projetos de alimentação popular nos grandes centros
populacionais do Estado.
NQ 4.683/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
regulamentação da Lei ng 10.127, de 5/4/90, que proíbe a
venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e
estabelecimentos similares localizados nas rodovias
estaduais. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação So-
cial
NQ 4.684/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas a que se destinem viaturas
policiais e material permanente para a Delegacia Regional de
Segurança Pública no Município de Uberaba. (- A Comissão de
Defesa Social.)
NQ 4.685/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DETEL com vistas à instalação de PS-1 nas comunidades de
São Judas Tadeu e São Sebastião da Matinha, no Município de
Limeira do Oeste.
Ng 4.686/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Bairro Lindéia, nesta Capital. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado João Batista, solicitando seja retirado de

tramitação o Projeto de Lei ng 1.564/93.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei no 142/91.
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Da Deputada Maria Olívia, solicitando seja o Projeto de Lei
no 1.163/92 retirado de tramitação.
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja a la parte da
reunião ordinária de 14/9/93 transformada em especial para
homenagem ao Prof. Caio Benjamin Dias pelo transcurso do seu
80g aniversário.
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng
1.568/93, do Governador do Estado, e que tal proposição seja
apreciada em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuída.
Do Deputado Roberto Amarai, solicitando que este
Legislativo, na reunião do dia 16 do mês corrente, em
Brasília, com a Presidência da CODEVASF, manifeste
irrestrito apoio à reativação da estação de piscicultura
daquela companhia em Três Marias e à implantação de centro
de pesquisa e desenvolvimento da eqüinocuitura e de ecossis-
temas da bacia do São Francisco.
Do Deputado Mauri Torres, solicitando que esta Casa formule
moção de apoio às Medidas Provisórias ngs 342 e 344,
editadas pelo Governo Federal. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Aílton Vilela e Antônio Genaro, das Comissões de Ciência e
Tecnologia, de Saúde e Ação Social, de Política Energética e
de Administração Pública, dos Deputados Tarcísio Henriques,
Milton Sailes (2), Amilcar Padovani, Geraldo da Costa
Pereira (2), Wanderley Ávila (3) e Geraldo Rezende.

Oradores Inscritos
-- Os Deputados Amilcar Paldovani, Maria Oliva, Wanderley
Ávila, Adelmo Carneiro Leão e Baldonedo Napoleão proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para, no prazo de 60 dias, verificar a situação dos
conjuntos habitacionais construídos no Estado de Minas
Gerais, a partir de 1990, pelos programas COOPHAB. PAIH, PEP
e PROAREAS, financiados pela Caixa Econômica Federal. Pelo
BMRD: efetivos - Deputados Anderson Adauto, Márcio Miranda,
Dílzon Meio e Ronaldo Vasconcelios; suplentes - Deputados
Geraldo Rezende, Homero Duarte, Roberto Amaral e José
Leandro; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado
suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. Ao Departamento
de Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Aílton
Vilela - sua indicação para Líder da Bancada do PPR até
15/2/94 e indicação do Deputado Miguel Barbosa para Vice-
Líder da Bancada; pelo Deputado Antônio Genaro - sua
filiação ao PP, em razão da incorporação do PST (Ciente.
Cópia às Lideranças.); pela Comissão de Ciência e Tecnologia
- aprovação, em reunião realizada no dia 2/9/93, do Re-
querimento no 4.583/93, de autoria do Deputado Ibrahim
Jacob; pela Comissão de Política Energética - aprovação dos
Requerimentos ngs 4.578/93, do Deputado Jaime Martins;
4.609/93. do Deputado Wilson Pires; e 4.624/93, do Deputado
Bernardo Rubinger; pela Comissão de Administração Pública,
aprovação conclusiva do Projeto de Lei ng 857/92. do
Deputado Bernardo Rubinger, e dos Requerimentos ngs
4.365/93, do Deputado Anderson Adauto, 4.366/93, do Deputado
Arnaldo Canarinho; 4.300, 4.358, 4.406 e 4.523/93, do
Deputado Bené Guedes; 4.531 e 4.574/93, do Deputado Bernardo
Rubinger; 4.331 e 4.457/93, do Deputado Clêuber Carneiro;
4.484/93, da Comissão de Saúde e Ação Social; 4.411/93, da
Deputada Elisa Alves; 4.367/93, do Deputado Elmo Braz;
4.376/93, do Deputado Ermano Batista; 4.420/93, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 4.545/93, do Deputado Geraldo
Rezende; 4.416 e 4.575/93, do Deputado Jaime Martins; 4.419,
4.524, 4.525 e 4.529/93, do Deputado João Batista; 4.396/93,
do Deputado José Renato; 4.404/93, do Deputado Marcelo Cecé;
4.317, 4.400, 4.401, 4.423, 4.424, 4.512, 4.513, 4.518,
4.519, 4.520 e 4.559/93, da Deputada Maria Elvira; 4.435,
4.496 e 4.532/93, do Deputado Reinaldo Lima; 4.536/93, do
Deputado Roberto Amara]; 4.477 e 4.573/93, do Deputado
Roberto Carvalho; 4.374 e 4.375/93, do Deputado Wanderley
Ávila; 4.343 e 4.344/93, do Deputado Wellington de Castro; e
4.579/93, do Deputado Wilson Pires; e pela Comissão de Saúde
e Ação Social - aprovação, na 73ê Reunião Ordinária,
realizada dia 1/9/93, do Requerimento nQ 4.626/93, da
Comissão de Saúde e Ação Social (Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Uenes
Ferraz Araújo, em Cataguases; pelo Deputado Mílton Salles -
falecimento do Sr. Cândido Garcia Machado, em Pouso Alegre;
pelo Deputado Amilcar Padovani - falecimento do Sr. João
Rangel Coelho, em Itaúna; pelo Deputado Mílton Salles -
falecimento do Sr. José Olympio de Castro Silva, nesta
Capital; pelo Deputado Geraldo da Costa Pereira -
falecimento do Sr. Silvio Cordeiro de Andrade, nesta
Capital; pelo Deputado Wanderley Ávila (3) - falecimento dos
Srs. Deraldo Alves, em Buenópolis, Sebastião Vaz de Miranda,
em Várzea da Palma, e Marcelino Martins de Oliveira, nesta
Capital; pelo Deputado Geraldo da Costa Pereira -
falecimento da Sra. Simonnie Mercês Simões, em Formiga; e
pelo Deputado Geraldo Rezende - sua ausência desta Casa,
entre os dias 6 e 10 do corrente mês, por motivo de viagem a
região eleitoral (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista,
em que solicita, na forma do art. 288 do Regimento Interno,
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei no 1. 564/93,
de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que pleiteia a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 142/91, que
autoriza reversão de imóvel ao Município de Manhuaçu.
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art.
288 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria Olivia, em que postula a
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.163/92, de sua
autoria. Ao Departamento de Comissões.
Requerimento da Deputada Maria Elvira, em que pleiteia a
transformação da la parte da reunião do dia 14/9/93 em
especial, com o objetivo de homenagear o Prof. Caio Benjamim
Dias pelo transcurso do seu 80 aniversário. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXII do
art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita

seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
Lei nQ 1.568/93, do Governador do Estado. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que pleiteia, na
forma regimental, a realização de reunião conjunta das
comissões às quais for distribuído o Projeto de Lei n
1.568/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa. ) Aprovado.
Requerimento do Deputado Roberto Amara], em que, na forma
regimental, postula que esta Assembléia manifeste irrestrito
apoio à reativação da estação de piscicultura da CODEVASF,
em Três Marias, e à implantação do Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento da Aqüinocultura e Ecossistema da Bacia do
São Francisco, que se realizará em Brasília, em 16/9/93. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que pleiteia, nos
termos regimentais, seja formulada manifestação de apoio às
Medidas Provisórias flQ5 343 e 344, editadas pelo Governo
Federal. 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.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em
que solicita a alteração da ordem do dia, de modo que o
Projeto de Resolução no 1.609/93, da Mesa da Assembléia,
seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Resolução ng 1.609/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa e
dá outras providências. A Mesa opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas do ng 1 ao 9, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os De-
putados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas do ng 1 ao 9. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. A Mesa da Assembléia.
Discussão, no 2g turno, da Proposta de Emenda à

Constituição flQ 37/93, do Governador do Estado, que altera a
redação de dispositivos da Constituição do Estado de Minas
Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta, na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A Presidência vai submeter o substitutivo a vo-
tação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263,
inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprová-lo deverão responder "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão responder "não". Antes, a Presidência
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 208, 3Q, do
Regimento Interno, a proposta de emenda será aprovada se
obtiver a maioria de votos favoráveis.
Com a palavra, o Deputado Amilcar Padovani, para, nas
funções de lg-Secretário, proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam sim' à chamada para votação nominal os

seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- 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 - João Batista - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 55 Deputados. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição ng 37/93. A
Comissão de Redação.
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei no 1.591/93, do

Governador do Estado, que reorganiza o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG
- e dá outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
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constitucionalidade do projeto, com as Emendas nos 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça,
e 3 e 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação, com as Emendas ngs 1 e
2, da Comissão de Justiça, e 3 e 4, da Comissão de Educação.
Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o
Deputado Ajalmar Silva.
- O Deputado Ajalmar Silva profere discurso, que será

publicado em outra edição.
- Vem á Mesa:

"EMENDA NQ 5 AO PROJETO DE LEI No 1.591/93
Acrescente-se onde convier:
Art .....- O Governo do Estado fará publicar no Minas

Gerais', mensalmente, até o dia 15 do mês subseqüente, para
efeito do cumprimento da Lei ng 11.115, de 16 de junho de
1993, as informações dos valores referentes ás seguintes
parcelas:

- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores
recebidos a titulo de dívida ativa;
II - cota-parte do Fundo de Exportação;
III - cota-parte do Fundo de Participação dos Estados -

FPE.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A Lei ng 11.115 estabeleceu os princípios da
política de reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo. Os reajustes estabelecidos por essa
política terão como referência a receita líquida do Estado
estabelecida pelas parcelas que constam na referida lei. E
necessário que os valores dessas parcelas sejam divulgados
mensalmente, em órgão da imprensa, para que os servidores
públicos tenham conhecimento da variação da receita,
tornando, desse modo, mais transparente a execução da
política salarial.".
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,

encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda

do Deputado Antônio Carlos Pereira, a qual recebeu o flQ 5,
nos termos do que dispõe o f 2Q do art. 95 do Regimento
Interno; esta Presidência vai encaminhar a emenda à Comissão
de Educação, para parecer.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos, até que se ultime o Parecer de Redação Final
da Proposta de Emenda ã Constituição ng 37/93. Está suspensa
a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião.

Discussão e Votação de Parecer de Redação Final
- A seguir, submetida a discussão e a votação, nos termos

regimentais, é aprovada, em redação final, a Proposta de
Emenda ã Constituição ng 37/93. A promulgação.
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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 3, ás 9 horas. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 909/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o Projeto de Lei ng 909/92. do Deputado Amilcar Padovani,
dispõe sobre a redução, à metade, do valor dos emolumentos
relativos ao registro de atos constitutivos de associação
civil sem fins lucrativos.
Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices á sua
normal tramitação.
Vem, agora, a proposição a esta comissão, para o lg turno

de deliberação conclusiva.
Fundamentação

O direito de associação está plenamente assegurado no
inciso XVII do art. 5g da Constituição Federal, como
faculdade garantida aos cidadãos de se constituírem
livremente, sem impedimentos nem oposição do Estado. Nesse
sentido, a finalidade precípua dessas organizações é a
reunião estável e permanente de pessoas com o fim da defesa
de interesses comuns, desde que não afrontem a ordem e os
bons costumes.
A Constituição não exige que as associações devam ser
personalizadas. Entretanto, do ponto de vista jurídico, é
imprescindível que as entidades civis adquiram capacidade
jurídica, fato que lhes permite contraírem obrigações e
serem sujeito de direitos, o que se opera mediante registro
dos respectivos estatutos no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.
Dessa forma, quanto ao mérito, julgamos ser oportuna a

aprovação do projeto de lei em causa.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 909/92, no 1Q turno.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo, Relator - Ivo

José - Wilson Pires.
PARECER PARA O 2Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

NQ 37/93
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à

Constituição ng 37/93 objetiva alterar a redação dos arts.
144, 146, 150 e 161 da Carta Estadual e determinar outras
providências.
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Examinada por esta comissão, nos termos do art. 112, 1,
a, do Regimento Interno, a matéria recebeu parecer
favorável á sua aprovação, no lo turno.
Aprovada no lo turno pelo Plenário, sem alterações, volta
agora a proposta à apreciação desta comissão, no 2g turno.

Fundamentação
A supremacia da Constituição Federal no ordenamento
jurídico do Pais é fato indiscutível. Apesar de terem sido
ampliadas, a partir de 1988, as bases de nosso federalismo,
as normas das Constituições Estaduais devem,
obrigatoriamente, conformar-se ás disposições de nossa Carta
Magna, em obediência ao princípio da constitucionalidade.
Decorre dai a necessidade de que a Constituição mineira
seja adequada às modificações ocorridas no texto da
Constituição Federal por força da Emenda à Constituição no
3/93, na parte relativa ao sistema tributário.
Conforme já nos manifestamos anteriormente, a aprovação da

matéria é medida que se impõe, nada havendo que impeça a sua
normal tramitação.
Entretanto, com o objetivo de melhor adaptar o projeto às
exigências da técnica legislativa, apresentamos, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição ng 37/93, no 2g turno, na forma do
Substitutivo no 1, abaixo redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1 À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO NQ 37/93

Altera os arts. 144, 146, 150 e 161 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica revogada a alínea d" do inciso 1 do art.
144 da Constituição do Estado.
Art. 2g - O inciso XII do art. 146 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 146 - ..................................
xii - à exceção deste imposto, nenhum tributo estadual
poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais.".
Art. 3g - O f 3Q do art. 150 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 159 - ..................................
3g - E vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao

emprego dos recursos atribuídos aos municípios e previstos
nesta subseção, não estando impedido o Estado de condicionar
a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos,
inclusive de suas autarquias..
Art. 4 - Ficam acrescentados ao art. 161 da Constituição

do Estado os seguintes dispositivos:
Art. 161 - ..............................
IV- ..................................
e) a prestação de garantia ou contragarantia à União e para
pagamento de débitos para com esta;
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- É permitida a vinculação dos recursos de que trata o
art. 149 para os efeitos previstos no inciso IV, alínea e,
deste artigo..
Art. 50 - A eliminação do adicional do Imposto de Renda,
decorrente desta emenda á Constituição, somente produzirá
efeitos a partir de lg de janeiro de 1996, reduzindo-se a
correspondente alíquota, pelo menos, a dois e meio por cento
no exercício financeiro de 1995.
Art. 6g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira, Relator
- Gilmar Machado - Jorge Hannas - Dilzon Meio - João
Bati st a.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 909/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Amilcar Padovani,
dispõe sobre a redução, á metade, do valor dos emolumentos
relativos ao registro de atos constitutivos de associação
civil sem fins lucrativos.
Aprovado no lg turno,

 

 o projeto vem, agora, a esta
comissão, para ser objeto de parecer para o 2g turno.

Fundamentação
Do ponto de vista orçamentário, não existem óbices à
aprovação da proposição, uma vez que não há encargos
decorrentes da implantação da medida proposta.
Atualmente, é concedida às fundações, associações e
sociedades civis a redução dos emolumentos a serem pagos
para o registro de alterações de seus atos constitutivos.
Não são, entretanto, concedidas vantagens para o registro
dos atos constitutivos, ao qual corresponde exatamente o
emolumento mais dispendioso.
Assim, aprovada a proposição e atingido seu objetivo
imediato de redução dos referidos emolumentos, ter-se-á um
importante incentivo, que representa um impulso inicial
para a formação das associações, já que, sem o registro de
seus estatutos, estas não existem para o mundo jurídico. E
importante considerar o papel desempenhado pelo associonismo
no desenvolvimento das comunidades mais desassistidas, uma
das formas encontradas na tentativa de se compensarem os
efeitos desastrosos da inflação e da má distribuição de
renda. E significativo o exemplo proporcionado pelos
trabalhos em mutirão, liderados e coordenados por
associações municipais, com a participação do poder público.
A Emenda flQ 1 objetiva aprimorar a redação do art. lg, além
de corrigir o número do anexo a que se refere o referido
dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 909/92, no 2g turno, com a Emenda ng 1, apresentada a
seguir.
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EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação.
Art. 1Q - Os valores dos emolumentos a serem cobrados de

associação civil sem fins lucrativos, relativos ao registro
de seu ato constitutivo, de ata ou de documentos válidos
contra terceiros, corresponderão à metade dos valores
previstos na Tabela 20 do Anexo III da Lei no 7.399, de lg
de dezembro de 1978.
Sala das Comissões. 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Péricles Ferreira.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum.
COMPARECIMENTO

- As 91h16min, comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Anderson Adauto - Cóssirno Freitas - Ermano
Batista - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - José Braga - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen
- Tarcísio Henriques.

Falta de Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quorum, e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 6, às 20 horas.

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral, Péricles Ferreira e José Maria Pinto,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Roberto Amara], declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado José Maria Pinto os
Projetos de Lei nos 966/92 e 1.253/93 e ao Deputado Péricles
Ferreira, os Projetos de Lei ns 1.003/92 e 1.340/93. Passa-
se, então, à 2a parte da reunião, e são discutidas e votadas
as proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado José Maria Pinto profere seu parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei no 966/92, o
qual, submetido a discussão e a votação, fica aprovado. Em
seguida, o Deputado Péricles Ferreira apresenta seu parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei no 1.003/92, o
qual, submetido a discussão e a votação, fica aprovado.
Finalizada essa fase, passa-se à discussão e à votação das
proposições de deliberação conclusiva das comissões. O
Deputado José Maria Pinto apresenta seu parecer concluindo
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.253/93, o qual,
submetido a discussão e a votação, fica aprovado. Com a
palavra, o Deputado Pêricles Ferreira profere seu parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei no 1.340/93, o
qual, submetido a discussão e a votação, fica aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima



152

reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga - Francisco

Ramal ho.
ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis
de agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Roberto
Amaral, Raul Messias, Péricles Ferreira e José Renato,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, 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 informa que a reunião tem a finalidade de
apreciar as matérias constantes na pauta e designa o
Deputado Raul Messias para relatar, no 2g turno, o Projeto
de Lei ng 942/92, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o
Poder Executivo a liberar de encargos a área remanescente do
terreno que foi doado ao Governo da União para a construção
do quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.
Encerrada a 1 5á parte dos trabalhos, o Deputado Roberto Ama-
ral apresenta requerimento em que solicita sejam convidados
os Srs. Ney Bittencourt de Araújo, Presidente da Associação
Brasileira de Agribusiness, e Luciano Campos Medrado, Vice-
Presidente da comissão de empresários para comércio exterior
da FIEMG, para falarem sobre a abertura das fronteiras
fiscais e, conseqüentemente, de toda a economia. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Logo após, o Presidente
passa a palavra ao Deputado José Renato, que emite pareceres
sobre a aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais
efetuada pelo Serra Clube de Barbacena e pela Associação
Esportiva Brasilminense - AEB -, de Brasília de Minas, me-
diante os quais conclui pela aprovação da referida
aplicação. Submetidos a discussão e a votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. Continuando, o
Presidente solicita ao Deputado Raul Messias que proceda à
leitura do parecer do Deputado Baldonedo Napoleão sobre o
Requerimento flQ 4.581/93, no qual o Relator conclui pela
aprovação da proposição. Colocado em votação, é o requeri-
mento aprovado. 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, 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias - José Renato
- Sebastião Costa - Paulo Pettersen - Roberto Amaral -
Péricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
GOVERNADOR DO ESTADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1992
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Conforme dispõe o art. 90, XII, da Constituição do Estado,
o Governador do Estado deverá apresentar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, prestação das suas contas referentes
ao exercício anterior, dentro de 60 dias da abertura da
sessão legislativa ordinária.
O instrumento tradicionalmente utilizado para esse fim é o
Balanço Geral do Estado, elaborado pela Superintendência
Central de Contadoria-Geral, da Secretaria de Estado da
Fazenda. O Governador do Estado remete as suas contas,
primeiramente, à Assembléia Legislativa, que, por sua vez,
as envia ao Tribunal de Contas para emissão do parecer
prévio, conforme dispõe o art. 76, 1, da Carta mineira.
Para o exercício de 1992, o referido Balanço Geral do
Estado foi encaminhado à Assembléia Legislativa pelo
Governador do Estado no dia 15/4/93, por meio da Mensagem
no 340/93.
No mesmo dia, o Sr. Secretário de Estado da Fazenda remeteu

ao digníssimo Presidente do Tribunal de Contas aquela peça
contábil, à guisa de prestação de contas, o qual determinou
a sua distribuição ao Conselheiro Moura e Castro, Relator da
matéria. O Conselheiro Relator, por sua vez, determinou o
seu encaminhamento à Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária das Contas do Governo do Estado, para a emissão
do relatório técnico.
A Comissão de Acompanhamento acima referida concluiu o seu
relatório técnico no dia 1/5/93, e, por determinação do
Conselheiro Relator, em 13/5/93, os autos foram encaminhados
á Auditoria e à Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de
Contas. Emitiram parecer o Auditor Cláudio de Salles
Oliveira e o Procurador de Justiça junto ao Tribunal de
Contas, Dr. Luiz Alberto de Almeida Magalhães.
O processo foi autuado sob o Protocolo nQ 98.312-8,
recebendo pareceres e voto por escrito do Conselheiro
Relator Flávio Régis Xavier de Moura e Castro e do
Conselheiro Revisor João Bosco Murta Lages.
Finalmente, em sessão plenária do dia 14/6/93, ocorreu o
julgamento do processo, cuja decisão foi pela aprovação das
contas do exercício de 1992, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação

das contas do exercício de 1992, nos termos do voto do
Conselheiro-Relator Moura e Castro, com as consi
derações feitas pelos Conselheiros-Revisores, Maurício
Aleixo, Nílson Gontijo e Edson Arger, nos termos constantes
das notas taquigráficas.
O Tribunal de Contas, após cumprir o seu dever

constitucional, remeteu o parecer prévio ao Presidente desta
Casa, por meio do Oficio nQ 6.410/93 GAB SEC, de 14/6/93,
complementado, no dia 16/6/93, pelo Oficio nQ 6.422/93 GAB
SEC, por meio do qual remeteu as notas taquigráficas
relativas à sessão plenária do dia 14/6/93.
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Fundamentação
O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com

o auxilio do Tribunal de Contas, ao qual compete analisar as
contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e
sobre elas emitir parecer prévio, é o ato supremo da
representação popular pelo qual os membros desta Casa,
investidos do mandato conferido pelo cidadão, analisam e
julgam as contas do Poder Executivo. E um dos pontos mais
soberanos do exercido da cidadania.
Dessa ótica é que o Constituinte insculpiu o art. 76 na
Constituição mineira, atribuindo ao Poder Legislativo a
competência do controle externo do Governo do Estado.
A análise do Balanço Geral do Estado e do Relatório da
Comissão de Acompanhamento das Contas do Governo do Estado,
do Tribunal de Contas, permitiu-nos obter os seguintes
demonstrativos.
Execução Orçamentária
1 - Administração Direta
Da análise do exercido de 1992, constata-se que o

orçamento apresentou um superávit de Cr$4.602.989.000,00
(aproximadamente US$1.000.000,00), mantendo a tendência
superavitária apresentada no exercício de 1991, que
apresentou um superávit de Cr$2.474.991.000,00
(aproximadamente US$6.000.000,00).
Tal desempenho foi conseguido, principalmente, pelo
superávit do orçamento corrente, no valor de
Cr$458.513.520.000,00, demonstrando que houve contenção de
despesas e formação de poupança para futuros investimentos,
como está exposto a seguir:

(Em Cr$1.000,00)
Receitas Correntes 15.973.587.306
(-) Despesas Correntes 15.515.073.786
Superávit do Orçamento Corrente 458.513.520
Receitas de Capital 6.477.321.460
(-) Despesas de Capital (6.931.231.991)
Déficit do Orçamento de Capital (453.910.531)
Superávit Corrente 458.513.520
(-) Déficit de Capital (453.910.531)
Superávit Orçamentário 4.602.989

- Da receita
A Lei Orçamentária ng 10.622, de 15/1/92, aprovou a receita

estimada de Cr$7.278.688.722.000,00, sendo
Cr$5.766.547.131.000,00 da administração direta e
Cr$1.512.141.591.000,00 das autarquias e fundações públicas.
Entretanto, em face do sistema de indexação da receita
pública, a receita estimada da administração direta atingiu
a cifra de Cr$22.450.908.766.857,63, o que proporcionou o
significativo montante de Cr$16.684.361.635.857,63 de
excesso de arrecadação, que se tornou a mais importante
fonte de recursos do Governo, durante a execução
orçamentária do exercício de 1992.
A receita orçamentária de 1992 teve o seguinte perfil:
Previsto Realizado Variação

(Em Cr$1.000,00)
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Receitas Correntes
Receita Tributária3.664.763. 124,0011.751.059.128,83 220,6
5
Receita Patrimonial 56.963.166,00 320.208.194,61 462,13
Receita Agropecuária 100.000,00 581.358,50 48135
Receita Industrial 10.697.016,00 50.834.696.44 375,22
Receita de Serviços 15.067.234,00 3.822.226,31 (74,63)
Transf. Correntes 995.691.231.00 2.998.105.517,08 201,1

Outras Rec. Correntes 106.833.432.00 848.976.184.74 694.6
7
Subtotal (1) 4.850.115.203,00 15.973.587.306,53 229,34

Previsto Realizado Variação
(Em Cr$100000) (%)

Receitas de Capital
Operações de Crédito794.011.662,002.898.446. 146,71 265,0
4
Alienação de Bens655.644,0070.411.971,4010.639,36
Transf. de Capital55.980.913,0039.976.611 .26(28,59)
Outras Rec. Capital65.783.709,003.468.486.730.94 5.172,56
Subtotal (2)916.431.928,006.477.321.460,32606.80
TOTAL (1+2)5.766.547.131,0022.450.908.766,86289,33
As receitas correntes realizadas representam um aumento
nominal de 289,33% em relação à receita orçada, não
obstante o seu principal componente, representado pela
receita tributária do ICMS, apresentar um crescimento real
negativo de 2,1%. Tal situação significa que a inflação
estimada e embutida no Orçamento de 1992 foi insuficiente
para cobrir a inflação ocorrida no período.
Detendo-nos na análise das principais receitas

orçamentárias do Estado, em 1992, chegamos às conclusões
que se seguem.
As receitas correntes representaram 71,15% da receita

orçamentária total. Os principais componentes das receitas
correntes são as receitas tributárias e as transferências
correntes, que tiveram, dentro do grupo, os percentuais de
73,56% e 18,77%, respectivamente.
Já as receitas tributárias tiveram a seguinte composição:

(Cr$) (%)
Impostos 11.694.495.271.255.7199.6
I.R. + A.I.R. (Imp. Renda+ Adic.) 152.314.131.199,10

1,3
IPVA 146.508.156.891,18 1,2
ITCD (causa mortis) 27.833.335.487,13 0,3
ICMS 11.367.839.647.678,30 96,8
Taxas 56. 563.857.577,310,4
Receita Tributária 11.751.059.128.833,02100,0
As transferências correntes são, basicamente, as
participações na receita da União, convênios federais e
estaduais e transferências oriundas do próprio Estado e
tiveram o seguinte perfil:

(Cr$) (%)
Transferências do Estado 314.442.781,14 0,011
Part. na Receita da Uniãol.967.021.442.459,45 65,609
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Prog. Alimentação Escolar485.241.463,20 0,017
Convênios Estaduais 139.279.142,36 0,005
Convênios Federais 1.030.145.111.234,1334360
Transferências Correntes2.998. 105.517.080,28100,00
Nas Receitas de Capital, destacaram-se as Operações de

Crédito e as Outras Receitas de Capital, cujas composições
demonstramos a seguir:

(Cr$)
Letras e Outros Tít. de Resp. do Tes.2.592.641.541.140,00
Outras Operações de Crédito Internas29.518.345.515,49
Operações de Crédito Externas276.286.260.058,68
Total Operações de Crédito2.898.446. 146.714,17
As Outras Receitas de Capital, no total de

Cr$3.468.486.730,94, são formadas integralmente por fundos
da divida pública, constituídos pela Carteira Diminas.
II - Da despesa
O comportamento da despesa durante o exercício de 1992 pode
ser sintetizado pelo seguinte quadro:

Autorizada Realizada (%)
(Em Cr$1.000,00)

Despesas Correntes16.050. 705.93015.515.073. 786 69,2
Despesas de Capita17.588.295.0706.931.231.992 30,8
Total das Despesas23.639.001.00022.446.305.778 100.00
A diferença entre as despesas autorizadas e as efetivamente
realizadas, no montante de Cr$1.192.695.223.053,70,
representa créditos não utilizados pela administração
direta.
Traçando um perfil da despesa realizada, teremos:

 

Em Cr$1.000,00) (%)
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
- Pessoal 5.420.632.456
- Material de Consumo 196.722.331
- Serviços de Terceiros1.467.323.883
- Diversos 55.268.793

 

7.139.947.463 31,81
Transferências Correntes
- Transf. Intragov. 877.511.395
- Transf. Intergov. 3.634.686.308
- Transf. p1 Inst. Priv. 144.253.290
- Transf. a Pessoas 2.349.698.169
- Encargos Div. Internal.016.054.264
- Encargos Div. Externa 126.734.227
- Contrib. p/ form. PASEP210.418.655
- Diversos 15.770.014 8.375
.126.322 37,31
Total de Desp. Correntes15.515.073.786 69,12%
Despesas de Capital
Investimentos
- Obras e Inst. 233.867.192
- Equip. e Mat. Perm. 124.938.072
- Invest. Reg. Exec. Esp. 17.428.053
- Const. Aumento Capital 183.060.024
- Diversos 16.272.774
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575.566.115 2,56
Inversões Financeiras
-Aquisiçãolmóveis 821.506
- Aquisição Tít. Créd. 58.866.250
- Const. Aum. Cap. Com . Fin. 126.073.699

 

185.761.455 0,83
Transferências de Capital
- Transf. Intragov. 2.312.034.039
- Transf. Intergov. 285.848.072
-Transf. Inst. Priv. 49.121.151
- Amort. Div. Int. 3.460.268.898
- Amort. Div. Ext. 48.316.705
- Diversos 14.315.557

 

6.169.904.422 27,49
Total das Desp. de Capita16.931.231.992 30.88%
Total de Despesas 22.446.305.778 100,00%
Pelo exposto, percebe-se que as Despesas Correntes
representam 69,12% do total das despesas, e que as Despesas
de Capital representam 30,88%.
A distribuição das despesas por funções de governo

apresentada a seguir:
Funções Autorizada Realizada

 

(Em Cr$ 1.000.00) (%)
Legislativa 621.111.886 608.718.864 2,71
Judiciária 1.160.022.3011.070.143.241 4,77
Adm. e Planej.6.048.000.0435.964.401 91826 57
Agricultura 300.475.115 274.794.722 1,22
Comunicações 33.626.042 23.549.561 0,10
Def. Nac. e Seg. Púb.1.332.622.9061.258.017.562 5.60
Desenv. Regional3.407.021. 1793.258.683.37614,52
Educação e Cultura3.334.568.4883.126.119.19613,93
Energia Rec. Minerais46.719.75646.410.8520,21
Hab. e Urbanismo343.253.974336.388.792 1,50
Ind. Com . e Serv.186.414.390181.663.138 0,81
Saúde e Saneamentol.975.048.4601.819.675.889811
Trabalho 33.736.659 30.125.956 0.13
Assist. e Prev.2.392.279.2372.347.858. 18010,46
Transporte 2.424.100.5662.099.754.529
Total da despesa23.639.001 .00122.446.305.778100,00
Cumpre-nos destacar o significativo aumento ocorrido nas
despesas na função Agricultura, em relação ao exercício de
1991, cujo montante representou, nesse ano, apenas 0,75% do
total, alcançando 1,22%, em 1992, que representa quase o
dobro daqueles gastos, relativamente ao total das despesas
realizadas.
Entretanto, voltamos a enfatizar a atual parcimônia dos

gastos com a função Agricultura, que merece receber maiores
recursos do Governo em melhorias da assistência ao produtor
rural, no aumento da capacidade de armazenagem e ensilagem
da produção agrícola e no sistema de escoamento dessa mesma
produção. Ressaltamos a necessidade urgente de se priorizar
a agricultura, como política econômica de maior eficácia
para o crescimento do P16 mineiro, revelando a disposição e
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o interesse do Governo numa maior participação daquela
função no montante de recursos distribuídos.
Destacamos, a seguir, os

 
gastos com pessoal da

administração direta, no montante de
Cr$7.783. 171.537.565.48, que

 
tiveram a seguinte

distribuição:
(Em Cr$1.000,00)

Natureza Estatutário Função Pública
Pessoal Civil 4.040.496.528 361.286.486
Pessoal Militar 616.192.338 -
Obrigações Patronais362.974.807 15.173.536
Desp. Exerc. Anteriores37.296.509 4.267.033
Inativos 2.211.099.835 1.692.257
Pensionistas 100.974.297 229.707
Salário-Família 12.036.901 741.102
Outras Transf. a Pessoas2.908.954 31.233
Desp. Exerc. Anteriores15.757.162 12.852
Total 7.399.737.331 383.434.206
Fazendo uma comparação entre as despesas com pessoal e o
total das receitas liquidas arrecadadas, temos:

(Em Cr$1.000,00)
Administração Direta 7.783.171.537
Transf. p/ Adm. Indireta 522.521.750
Total da Despesa com Pessoal 8.305.693.287
Receitas Correntes 15.973.587.306
(-) Deduções
Cota-parte do ICMS 2.997.164.393
Cota-parte do IPVA 75.155.889
Cota-parte do IPI 155.784.317
Receitas Correntes Liquidas 12.745.482.707
Despesas com Pessoal =8.305.693.287 = 65,17%
Receitas Correntes Liquidas12. 745.482.707
Verifica-se que as despesas com pessoal representaram
65,17% das receitas liquidas correntes do exercício,
ultrapassando o limite de 65%, estabelecido pelo art. 38 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal. Tal resultado, todavia, revela
tendência de queda, uma vez que, em 1991, aquele total
atingiu 66,49% e, em 1990, 72,46%.
Se fizermos o confronto entre o valor da despesa com
pessoal e o ICMS arrecadado (principal e acessório),
pertencentes ao Estado, teremos:
Despesas com Pessoal =8.305.693.287.408,89 =92,37%
ICMS (parte do Estado)8.991.511.180.460,13
Quanto às despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, o Governo do Estado de Minas Gerais cumpriu com
sobras o disposto no art. 212 da Constituição Federal e o
disposto no art. 201 da Constituição Estadual, que
determinam que o Estado aplique em educação, no mínimo, 25%
da receita proveniente de impostos, compreendida a
proveniente de transferências. Em 1992, foram aplicados
35,38% no ensino, como segue demonstrado:
Receita (Em Cr$ 1.000,00)
Imposto-Arrecadação Total 11.694.495.271
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(-) Cota-parte ICMS (2.997.164.393)
(-) Cota-parte IPVA (75. 155.889)
Transferências Federais
Participação na Receita da União 1.967.021.442
(-) Cota-parte do IPI exportação

Parte Municípios (155.784.318)
(-) Cota-parte da Contribuição do

salário-educação (205.307.518)
Total dos impostos líquidos 10.228.104.595
Despesa (Em Cr$1.000,00)
Secretaria da Educação 2.867.036.431
Secretaria da Segurança Pública 734.342
Policia Militar 20.732.554
Secretaria do Trabalho e Ação Social 6.241.457
Encargos Gerais do Estado/SEF 723.972.249
Total de Despesa aplicada na manutenção e
desenvolvimento do ensino 3.618.717.033
Desp. Manut. e Desenvolv. do Ensino = 3.618.717.033 =35,38%
Impostos liquides 10.228.104.595
No que tange à obrigatoriedade contida no art. 158,

parágrafo único, da Constituição Estadual, que dispõe que os
recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos
destinados aos investimentos em transporte e sistema viário,
o Governo cumpriu o mandamento constitucional; se não,
vejamos:

(Em Cr$1.000,00)
Programas de Saúde e Saneamento 1.919.389.492
Secretaria de Obras Públicas
Construção, ampliação e reparos de unidades
de saúde 4.208.954
Secretaria da Saúde (exceto transferências) 1.395.414.459
Policia Militar
Assistência Médica e Sanitária 32.812.562
Instituto de Previdência - IPSEMG
Hospital da Previdência 103.663.464
Fundação Ezequiel Dias - FUNED 43.761.085
Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG 304.900.063
Fundação HEMON1INAS 34.107.364
Fundação Instituto do Coração de Minas
Gerais - CARDIOMINAS 521.541
(-) Saneamento e Meio Ambiente (145.146.810)
A - Programas de Saúde 1.774.242.682
B - Investimentos em Transporte e Sistema Viário 1.638
.386.919
Secretaria de Obras Públicas
Construção, ampliação e reparos de obras de arte
14.025.790
Obras de complementação de sistemas viários 13.516.781
Transportes Metropolitanos -TRANSMETR02.954.498
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MO 1.634.677.
188
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Verifica-se, portanto, que os gastos com programas de saúde
excedem em 8,5% os investimentos em transportes e sistema
viário.
Quanto ao disposto no art. 212 da Constituição Estadual,
que determina que o Estado deve repassar o correspondente a
3% da receita orçamentária corrente à entidade de amparo e
fomento à pesquisa, foram destinados à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - o equivalente
a Cr$338.208.120.400,00, através de Encargos Gerais do
Estado/Transferências a Autarquias e Fundações. Desse valor,
Cr$30.461.385.000,00 referem-se a repasses ocorridos no
próprio exercício, enquanto o montante de
Cr$307.746.735.400,00 corresponde a inscrições em Restos a
Pagar
A difícil arte de governar impõe que o governante
selecione, entre as opções disponíveis, a que melhor atenda
ao interesse público e a que possibilite maior eficácia na
aplicação dos recursos, que são sempre escassos.
No caso em tela, da FAPEMIG, o Executivo deparou o dilema:
a) remeter 3% das receitas correntes liquidas, deixando de
atender a setores mais prioritários, como a saúde e a
assistência social, ou
b) aplicar aquela receita em programas sociais
emergenciais, hoje prioritários em face do notório
empobrecimento da população, e não custear programas de
desenvolvimento tecnológico através da FAPEMIG.
Entendemos que o Governo fez a opção correta. O
desenvolvimento de tecnologia é fundamental para o
crescimento econômico do Pais, mas o retorno desse tipo de
investimento se dá em longo prazo. Em curto prazo, o socorro
à miséria, à fome, á morbidade e a assistência à educação e
ao desenvolvimento do ensino são prioritários.
Pais que passa fome e possui mais de 30 milhões de pessoas

vivendo abaixo da linha da pobreza não pode dar prioridade
a investir os escassos recursos públicos em desenvolvimento
de tecnologias. A empresa privada é que deverá arcar com
esses custos, pois será ela a primeira beneficiária desses
investimentos.
Acresce-se, nessa justificação, que a Secretaria da Fazenda
liberou para a FAPEMIG, no final do exercício, o restante
do crédito exigido pela Constituição Estadual, cujo montante
aparece no Balanço Geral do Estado na conta Restos a Pagar.
Aproveitamos a oportunidade para tecer algumas
considerações a respeito dos aspectos constitucionais dessa
questão. Buscamos nas lições do mestre José Afonso da Silva
o correto entendimento do valor jurídico real dos diversos
dispositivos constitucionais.
Segundo esse autor, a Constituição material é concebida em
sentido amplo e em sentido estrito. No primeiro, identifica-
se com a organização total do Estado, com o regime político.
No segundo, designa as normas constitucionais escritas ou
costumeiras, inseridas ou não num documento escrito, que
regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos
e os direitos fundamentais.



161

Nesse caso, a Constituição só trata de matéria
essencialmente constitucional; as demais disposições, mesmo
que integrem uma Constituição escrita, não seriam
constitucionais.
Apóia-se o ilustre constitucionalista em Carl Schmitt, que
distingue Constituição de leis constitucionais. Para ele,
na verdade, Constituição só existe no conceito material
(decisões políticas fundamentais); o mais entra no conceito
de leis constitucionais.
Seguindo, ainda, as lições do mestre, a moderna ampliação
do conteúdo das Constituições gerou normas que são
constitucionais apenas do ponto de vista formal.
E é à luz desses ensinamentos que vamos interpretar as
vinculações constitucionais das receitas: 25% para a
educação e 3% para ciência e tecnologia.
Confirma nosso entendimento a simples leitura do art. 2g da

Constituição do Estado de Minas Gerais:
"Art. 2o - São objetivos prioritários do Estado:

VII - garantir a educação, o ensino, a saúde e a
assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice".
Ora, as contas do Governo do Estado são examinadas de forma
global e abrangente, envolvendo programas e atividades de
governo e o resultado consolidado da atuação de toda a
administração estadual.
O exame cuidadoso da execução orçamentária, exercício de
1992, e da abertura de créditos suplementares e especiais
manteve praticamente inalterada a proporcionalidade
estabelecida pela Lei de Meios na distribuição de recursos
entre os diversos órgãos do Estado.
Assim raciocinamos para atingir a argüida infração ao

disposto no art. 212 da Constituição Estadual - a aplicação
vinculada de 3% das receitas correntes em ciência e
tecnologia.
São do conhecimento geral as dificuldades impostas à
execução orçamentária pelo desastroso processo inflacionário
brasileiro.
O Estado, embora planeje o cumprimento de todos os encargos
constitucionais que lhe foram atribuídos, trabalha dentro de
uma lógica de prioridades nesse sentido. Em primeiro lugar,
está o atendimento do contido nas Disposições Preliminares
e, portanto, no citado art. 20. No entanto, a recessão e a
corrosão inflacionária dos recursos arrecadados levam à
escassez de fundos, e o Executivo, mesmo almejando, não tem
como atender a alguns preceitos sem prejuízo do cumprimento
das obrigações fundamentais. E esse o caso configurado entre
as aplicações no ensino e em ciência e tecnologia.
O direcionamento da execução orçamentária do exercício de
1992 demonstra a grande preocupação do Executivo com o
crucial problema social da infância no Estado de Minas
Gerais. Foram aplicados 35,38% das receitas orçamentárias
correntes líquidas na educação, como um todo. Verifica-se,
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todavia, que 56,17% desse percentual foram destinados ao
ensino fundamental
o art. 205 da Constituição Federal, c/c o art. 6, eleva a
educação ao nível dos direitos fundamentais do homem.
Educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
Assim, o Estado tem de aparelhar-se para fornecer a todos os
serviços educacionais e ampliar cada vez mais, as
possibilidades de que a ninguém seja vedado o exercício
desse direito. Nesse intuito, todas as normas da
Constituição sobre educação e ensino hão de ser
interpretadas de forma cristalina e no sentido de sua plena
e efetiva realização, conforme o entendimento dos
dout ri nadores.
A intenção do constituinte de dar relevo à ciência e à
tecnologia esbarra em diversas realidades. Primeiro, sabemos
que o retorno dos investimentos no desenvolvimento
tecnológico se dá em longo prazo; segundo, que as empresas
privadas, beneficiárias que são também dos avanços
tecnológicos, na ausência de recursos especiais, podem pro-
mover, e freqüentemente o fazem, esforços na busca de
resultados nesse sentido.
A operação contábil do lançamento em Restos a Pagar do
Exercício de 1992 não pode ser considerada apenas um
artifício contábil. Parece-nos mais o reflexo da expectativa
da melhoria da arrecadação, que, transformada em superávit
financeiro, se destinasse, como prevê a Lei Federal 4.320,
de 1964, a inversões de capital ou de custeio.
Os dados de balanço revelam, no entanto, a despeito da
indexação inflacionária das receitas orçamentárias, um recuo
real de 2,1% na arrecadação do ICMS em relação ao ano de
1991.
A imposição de repasses em duodécimos, mensalmente, às

diversas unidades consagradas na Lei Orçamentária seria um
brilhante alvo a atingir quando do equilíbrio constante e
previsível entre planejamento (orçamento) e receitas
efetivamente realizadas.
Enquanto perduram recessão e inflação desordenada,
entendemos que o formalismo de certos dispositivos legais
cede lugar à urgência no atendimento de problemas que, se
não prontamente resolvidos, possibilitarão situações de
absoluto desgoverno. Ai reside a sensibilidade do
governante, que, utilizando-se do seu poder discricionário,
gradua a interpretação da lei formal para atingir o mérito
das grandes questões sociais.
Destaca-se, ainda, neste parecer, o Balanço Financeiro do
Estado, que apresentou uma disponibilidade transferida para
1993, da ordem de Cr$1.022.492.514.971,45, conforme segue
demonstrado sinteticamente:

Balanço Financeiro
(Em Cr$1.000,00)

Receita
Disponibilidade transferida de 1991 102.464.330
Ingressos provenientes da execução
do Orçamento 22.450.908.767
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Operações Financeiras independentes
da execução do Orçamento 22.678.791.977
Total 45.232.165.074
Despesa
Dispêndios provenientes da execução
orçamentária 22.446.305.778
Operações financeiras independentes
da execução do Orçamento 21.763.366.781
Disponibilidade transferida para 1993 1.022.492.515
Total 45.232.165.074
Execução Orçamentária
2 - Administração Indireta
O desempenho da execução orçamentária das autarquias e
fundações, assim como ocorreu na administração direta,
registrou um superávit orçamentário da ordem de
Cr$37.345.441.203,25, conforme demonstração abaixo:

(Em Cr$1.000,00)
Receita Arrecadada
Receitas Correntes 2.092.670.384
Receitas de Capital 2.333.851.641
Total 4.426.522.025
Despesa Realizada
Despesas Correntes 1.851.143.966
Despesas de Capital 2.538.032.618
Total 4.389.176.584
Ressalta-se que, em 1991, foi apresentado um déficit

orçamentário de 2,83% da receita arrecadada, enquanto, em
1992, o superávit equivale a 0,84% da arrecadação,
evidenciando uma execução orçamentária mais equilibrada em
relação ao comportamento da receita.
A seguir, é demonstrado o montante de despesa autorizada
para autarquias e fundações e sua relação com a despesa
realizada:

(Em Cr$1.000,00)
Despesa Autorizada
Despesa Fixada (Orçamento) 1.512.141.591
Créditos Suplementares 4.672.850.874
Créditos Especiais 65.005.666
(-) Créditos Anulados (387.913.855)
Total
Despesa Autorizada 5.472.907.692
Despesa Realizada 4.389. 176.584
Saldo 1.472.907.692
3 - Resumo:
3.1 - Execução Orçamentária do Estado, com superávit de

Cr$4.602.989.057,18, motivada, principalmente, por superávit
do Orçamento Corrente.
3.2 - Arrecadação da receita com crescimento negativo,
apresentando variação abaixo dos índices de inflação
ocorridos no exercício. O ICMS acusou uma retração real de
2,10% em relação ao ano de 1991.
3.3 - Como vem ocorrendo nos últimos cinco anos, as
despesas com as funções Administração e Planejamento,
Desenvolvimento Regional, Educação e Cultura e Assistência e
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Previdência absorveram 65,48% do total despendido pela
administração direta.
3.4 - Retração das despesas de custeio, com a realização a
titulo desta conta apontando uma variação negativa de 3,45%
em relação às autorizações. Tal fato, além de resultar no
não-comprometimento do equilíbrio orçamentário, vem
demonstrar um esforço, por parte das administrações direta e
indireta, na contenção de suas despesas correntes.
3.5 - Os gastos com pessoal representaram 65,17% das
receitas correntes líquidas não se mantiveram nos 65%
estabelecidos no art. 38 da Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República,
porém apresentam tendência de queda.
3.6 - Os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
atingiram 35,38% da arrecadação com impostos, inclusive a
compreendida pelas transferências da União, deduzidas as
cotas-partes dos municípios. A exigência constitucional é
que aquele percentual seja de, no mínimo, 25%.
3.7 - O montante de Cr$77.248.9 1 6.205,6 1 (aproximadamente
US$1.000.000.000,00, à taxa cambial média de 1990) de
despesas realizadas além do crédito orçamentário, em 1990,
continua aparecendo no Balanço Patrimonial do Estado,
pendente de regularização.
3.8 - Por motivos plenamente justificáveis, o crédito
destinado à FAPEMIG, de 3% das receitas correntes,
referente ao amparo e ao fomento à pesquisa, só ocorreu no
final do exercício, sendo inscrito em Restos a Pagar.
Explicações, demonstrações e justificativas foram feitas no
item especifico.
3.9 - Os gastos com saúde foram superiores aos
investimentos com transporte e sistema viário, como
determina o art. 158, parágrafo único, da Constituição da
República, conforme foi demonstrado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 1992, nos
termos do projeto de resolução abaixo transcrito.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lo - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 1992.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator,
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - José Renato - Raul
Messias (voto contrário).

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.458/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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o Projeto de Lei no 1.458/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Cristão Evangélico Educacional - CCEE -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 10/6/93, o projeto recebeu parecer favorável

da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe, agora, a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no lg
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em tela é uma sociedade civil que se destina à

assistência social, em todos os seus aspectos, o que inclui
a atuação nas áreas de saúde, lazer e outras. Além disso,
participa de comissões de diversos bairros desta Capital,
constituídas com a finalidade de executar programas,
projetos e serviços que visam ao desenvolvimento de suas
comunidades.
Assim, por seus trabalhos de cunho social, a entidade faz
jus à declaração de sua utilidade pública.

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

no 1.458/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.108/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, a proposição em
apreço dispõe sobre os programas de construção e reforma de
unidades habitacionais populares em zona rural e dá outras
providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 e

2.
Retorna, agora, a matéria a esta comissão, a fim de ser

examinada no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lg, do Regimento Interno,

apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.
A proposição estabelece normas para os programas de

construção e de reforma de unidades habitacionais populares
em zona rural, estando em consonância com o inciso IX do
art. 11 da Constituição mineira, que estabelece como
competência do Estado, comum à União e ao Município, a
promoção de programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico.
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo

prosperar nesta Casa.
Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.108/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 2 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -

Sebastião Costa - Péricles Ferreira - José Renato.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.108/92
Dispõe sobre os programas de construção e reforma de

unidades habitacionais populares em zona rural e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Os programas de construção e reforma de unidades
habitacionais populares situadas em zona rural financiados
pelo poder público ou que contem com recursos orçamentários
do Estado obedecerão ao disposto nesta lei.
Art. 2g - No planejamento e na execução dos programas a que
se refere o artigo anterior, serão observados os seguintes
princípios:

- a fixação do homem no campo;
II - a articulação do Estado com as administrações

municipais, para se conjugarem esforços e recursos públicos;
e
III - a promoção e o apoio á participação da comunidade
local, por meio de suas entidades representativas.
Art. 3Q - O Estado poderá celebrar convênios com os

niunicipios, para a execução dos programas a que se refere
esta lei, priorizando:
i - os municípios de escassas condições de propulsão

socioeconômica; e
II - os municípios que apresentem plano local de saneamento

e habitação cujas metas sejam:
a) o aproveitamento de materiais e de mão-de-obra locais,
inclusive dos próprios beneficiários;
b) o emprego de medidas que incrementem a produção ou

aquisição de materiais para construção de baixo custo;
c) a participação da comunidade local, por meio de suas
entidades representativas, em órgãos de definição da
política de habitação e de saneamento;
d) o emprego de soluções sanitárias baseadas em técnicas de
baixo custo e que sejam adequadas às peculiaridades locais;
e) a educação sanitária e ambiental da população
beneficiária;
f) a preservação de mananciais superficiais e subterrâneos;

g) o uso dos recursos naturais disponíveis.
Art. 4g - As unidades habitacionais a serem construídas

deverão dispor de abastecimento de água potável e de serviço
de coleta e disposição sanitária adequada dos resíduos
líquidos.
Art. 5g - São concedidos incentivos especiais pelo poder

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

construir, reformar ou melhorar as habitações destinadas à
sua moradia.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se
incentivos especiais:
DPI - a obtenção de apoio financeiro e oficial, por meio da
concessão de crédito rural e de outros tipos de
financiamento;
II - a prioridade na concessão de benefícios associados a

programas de infra-estrutura rural; e
III - a preferência na prestação de serviços oficiais de

assistência técnica e de fomento, por meio dos órgãos
competentes.
Art. 60 - Na execução dos programas a que se refere esta
lei, o Estado prestará assistência técnica ao município e à
comunidade.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.370/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ailton Vilela,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Perdoense
dos Deficientes Físicos, com sede no Município de Perdões.
Aprovado no lo turno, na forma proposta, retorna o projeto

a esta comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade em questão representa, no âmbito da referida
região, as pessoas portadoras de deficiência física. Essa
nobre causa, a promoção do amparo e da integração, bem como
a busca de melhores condições de vida, em termos
socioeconômicos, para esse segmento tão sofrido da sociedade

2	são razões que justificam a declaração de utilidade pública
da aludida entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.370/93, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.384/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio,
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Comunitário
Central dos Amigos de Curvelo - NUCAC - com sede no
Município de Curvelo.
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Aprovado no lo turno, com a Emenda flQ 1, vem, agora, o
projeto a esta comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva.
Encontra-se anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em exame desenvolve um trabalho de integração
com as comunidades de Curvelo, especialmente nas áreas
social e econômica.
Dessa forma, ratificamos a posição favorável desta
comissão, no lo turno, quanto ao mérito da proposição em
causa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.384/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.384/93

Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário Central
dos Amigos de Curvelo - NUCAC -, com sede no Município de
Curve 1 o.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Comunitário Central dos Amigos de Curvelo - NUCAC -, com
sede no Município de Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

2
o
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Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de Setembro de 1993

ATAS

ATA DA 4294 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Propo-
sições: Projeto de Lei flQ 1.637/93 - Requerimentos do flQ
4.687 ao 4.692/93 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Simão Pedro Toledo, Maria Elvira e Márcio Miranda (4) -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Raul Messias - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, no 2g turno, do Projeto
de Resolução no 1.609/93; aprovação na forma do vencido no
lg turno - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.230/93; aprovação, com a Subemenda ng 1 à Emenda no 1 e as
Emendas do nç 2 ao 4 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward
Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge Hannas -
José Braga - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias - Ronaldo
Vasconcellos - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elrnlro 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 das
atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Amílcar Padovani, 5g-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Simão Pedro Toledo, Maria Elvira e Márcio Miranda (4).
Oradores Inscritos

- O Deputado Raul Messias profere discurso, que será
publicado em outra edição. 

OFÍCIOS
Do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda,

encaminhando exemplar do Balancete Centralizado' do mês de
maio do atual exercício, relativo à gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da administração direta do Estado.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Mauro Baúna Del Roio, Presidente da Câmara Municipal

da Estância de Bragança Paulista - SP, encaminhando cópia de
proposição do Vereador Paulo Miguel Zenorini, aprovada pelo
Plenário daquela Casa, que transmite cumprimentos e pede
informações e materiais relativos às audiências públicas
realizadas por esta Assembléia, os quais serão usados por
aquela Câmara como fonte de análise para implantação de
medida semelhante em nível municipal.
Do Sr. Japy Montenegro Magalhães Júnior, Chefe de Gabinete

do Ministro do Bem-Estar Social, informando, com referência
a requerimento do Deputado João Batista (inclusão da
COPERVALE, de Uberaba, no Programa Nacional do Leite), que o
assunto foi encaminhado ao Presidente do Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição.
Do Sr. Mário Maia, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Ministério da Saúde, informando que a
Coordenação Geral de Recursos Humanos para o SUS foi mantida
na estrutura organizacional da Secretaria de Assistência à
Saúde daquele Ministério, na forma da Portaria/GM no 810, de
20/7/93, publicada no "Diário Oficial da União" de 27/7/93,
cuja cópia anexa. (- A Comissão de Saúde e Ação Social
Do Sr. Fernando Ferreira Deusdará, Presidente da Associação

Comercial e Industrial de Montes Claros, solicitando desta
Casa providências em favor da não-antecipação para o dia 2
da cobrança do ICMS. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

PROJETO DE LEI NQ 1.637/93
Declara de utilidade pública o Centro Espírita S. Luiz

Gonzaga, com sede no Município de Luminárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita S. Luiz Gonzaga, com sede no Município de
Luminárias.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 8 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: O Centro Espirita S. Luiz Gonzaga é uma

sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade a



171

promoção do ser humano, com base na doutrina do espiritismo.
Os documentos anexados ao processo comprovam que a entidade
atende às exigências da Lei no 5.830, de 1971, devendo,
portanto, 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 1. do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.687/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento de trecho de variante,
da Rua do Ouro até a Rodovia Fernão Dias, no Município de
São Gonçalo do Sapucai. (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 4.688/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
liberação de verbas para a Escola Estadual Quintino Vieira,
no Município de Soledade de Minas. (- A Comissão de
Educação.
NQ 4.689/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de verbas para construção de um mini-hospital no
Município de Catuj i. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 4.690/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à inclusão
do Município de Entre-Rios de Minas no Projeto Mutirão. (- A
Comissão de Política Energética.)
Ng 4.691/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de obras de melhoria na
Rodovia MG-270, no Município de Desterro de Entre-Rios. (-
A Comissão de Administração Pública.)
No 4.692/93, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja

encaminhado ofício ao Secretário da Educação com vistas a
que recomende às delegacias regionais de ensino que as
escolas a elas subordinadas aproveitem, nas convocações de
substitutos, pessoas portadoras de deficiências físicas, em
cumprimento ao disposto no art. 28 da Constituição Estadual.
(- A Comissão de Educação.)

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que, não se registrando presença de
Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião
ordinária de debates prevista para as 20 horas do dia
6/9/93.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Maria Elvira - falecimento do Sr. Camil Abras, ocorrido
nesta Capital; Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr.
Demercindo da Costa Brandão, em Borda da Mata; Márcio
Miranda (4) - falecimento do Sr. Osvaldo Pera, em Belo
Horizonte; da Sra. Helena Mendes Fernandes, em Belo Hori-
zonte; da Sra. Olga Meira de Aguiar. em Belo Horizonte; da
Sra. lonne Aparecida Nautares, em Divinôpolis.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2o turno, do Projeto de
Resolução no 1.609/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa e
dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto, na forma da vencido no lo turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, no 2Q turno, o Projeto de
Resolução nQ 1.609/93, na forma do vencido no lQ turno. A
Comissão de Redação.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei no 1.230/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os valores
dos vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas nos 1, 2 e 3,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela sua aprovação, com as Emendas flQS 1, 2 e 3,
apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fis-
calização Financeira opina pela aprovação do projeto, com as
Emendas ns 2 e 3, da Comissão de Justiça; com a Emenda no
4, que apresenta, e com a Subemenda no 1, de sua autoria, á
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Subemenda no 1 à Emenda ng 1 e as Emendas do
no 2 ao 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 9, 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 228a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Chamada para recomposição
de "quorum; existência de "quorum para discussão -
Discussão, no lg turno, da Proposta de Emenda à Constituição
ng 37/93; encerramento da discussão - discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei ng 11.887;
encerramento da discussão; discurso da Deputada Maria
Elvira; manutenção do veto - questão de ordem - Votação, no
lg turno, da Proposta de Emenda à Constituição ng 37/93;
aprovação - ENCERAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Targuinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Iva
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecê - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta da presente reunião o veto parcial à
Proposição de Lei Complementar ng 32, em razão de sua
apreciação na reunião extraordinária de ontem, à noite.
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Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista que na pauta consta
matéria que exige quorum qualificado, esta Presidência vai
proceder à chamada dos Deputados.
Com a palavra, para proceder à chamada, o Deputado Bené

Guedes.
O Deputado Bené Guedes - (- Faz a chamada).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Não
há quorum" para votação, mas há para discussão.
Discussão, no lo turno, da Proposta de Emenda à

Constituição ng 37/93, do Governador do Estado, que altera a
redação de dispositivos da Constituição Estadual. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Para encaminhar a votação, com a palavra, a ilustre

Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvlra* - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, companheiros, Deputadas e Deputados, gostaria de
pedir-lhes um pouco de atenção, paciência e tolerância para
esta matéria que está sendo submetida, neste momento, a
discussão, tendo em vista a sua relevância.
Para alguns, poderá parecer estranho que estejamos lutando
para derrubar o veto do Sr. Governador, numa matéria que
fala de peixes. Afinal, vivemos um momento de fome e de
miséria, em que o Sr. Betinho e tantas comunidades do Brasil
se mobilizam para combater a fome e a miséria, para
construir casas populares, para melhorar a situação dos
desempregados no Brasil, e a Deputada Maria Elvira está
falando de peixinhos, da tribuna.
Quero dizer, minha gente, que nem só de pão vive o homem.
Vivemos num mundo criado por Deus, do qual somos herdeiros,
em que existe uma natureza forte, bonita, pujante, que é a
maior preciosidade do mundo e da nossa vida. Para encontrar
o progresso e o desenvolvimento, nós, homens e mulheres,
nós, a sociedade humana, vamos, pouco a pouco, destruindo
nosso hábitat.
Assim, ao falar aqui de peixes, estou falando de um assunto
sério. Não estou falando só dos peixes que comemos da
Amazônia, do Nordeste e até mesmo de Minas Gerais. Trouxe
hoje para vocês uma lembrança: este peixinho. Ele vai ficar
aqui na frente, numa homenagem que faço a todos os peixinhos
do Brasil, porque eles são muito importantes. São tão
importantes quanto qualquer outra coisa no mundo.
O que está acontecendo é que, no momento em que os governos
decidem construir hidrelétricas para gerar a energia para as
indústrias e para iluminar as nossas casas, condenam os
peixes dos nossos rios à morte. Tenho aqui um artigo do
Prof. Alexandre Lima Godinho, do Instituto de Ciências
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Biológicas da UFMG, que explica muito bem a procriação dos
peixes - e queria agradecer ao meu colega Deputado Raul
Messias por tê-lo cedido a mim. Do jeito que as coisas vão,
pode ser que no ano 2010 não tenhamos muitos peixes em Minas
Gerais, porque, no próximo século, os nossos peixes não vão
ser mais os mesmos, devido a essas hidrelétricas que os
estão dizimando, na medida em que não lhes dão condições de
reprodução. Ai é que entra o nosso Projeto de Lei no 11.887,
que torna obrigatória a construção de escadas para peixes de
piracema, em barragens edificadas em cursos de água que
estejam nos domínios do Estado.
Será que todos aqui sabem o que é piracema? Tinha vontade
de ser professora para poder perguntar ao Deputado Homero
Duarte, ou ao Deputado Ivo José, o que é piracema. Diga,
Deputado, para os seus colegas o que é piracema. Talvez
muitos não saibam, nem têm obrigação de saber, talvez tenham
aprendido na escola, há muitos anos, e já tenham esquecido.
Vou ler para vocês a definição de piracema dada pelo Prof.
Alexandre Lima Godinho: "Piracema é um processo de
procriação". Os peixes podem ser não migradores ou
migradores. Aqui, os que interessam são os migradores, que,
para procriar, mudam de lugar. Ai estão as espécies de
piracema, tais como o curimatã, o dourado, o piau
verdadeiro, o surubi (que tem uma das carnes mais
saborosas), entre outros. Esses peixes não se reproduzem
espontaneamente, quando mantidos em cativeiro.
Ora, no momento em que se faz uma hidrelétrica e que se
criam níveis diferentes no rio, o peixe não consegue subir,
não tem forças para subir de um nível para o outro, e,
portanto, é como se fosse engaiolado. Como vimos, o peixe
engaiolado, se é de piracema, não se reproduz e, assim, está
condenado á extinção.
O que estou falando aqui não é supérfluo; é uma coisa muito
séria para a biologia, a ecologia. Estou falando da fauna
aquática de Minas Gerais. Tenho o prazer de fazer parte da
Comissão de Meio Ambiente desta Casa, assim como os
Deputados Miguel Barbosa, Ronaldo Vasconcellos e Ivo José.
Sei que todos nós e muitos outros que estão neste plenário
nos preocupamos com a ecologia e com o meio ambiente. Mesmo
que não tenhamos tempo nesta vida difícil de hoje, com
tantas correrias, compromissos e agruras, nós, Deputados, a
cada dia mais, temos que ter uma visão mais global dos
problemas ecológicos de Minas Gerais. Já ouvi muitos
Deputados defenderem, aqui, o rio Jequitinhonha; já ouvi o
Deputado Miguel Barbosa falar dos problemas da bacia de
Furnas; já ouvi colegas de Belo Horizonte falarem da lagoa
da Pampulha e da lagoa do Nado; já ouvi o meu amigo,
Deputado João Batista, falar da preservação da fauna do
Estado e do mar territorial, o que, inclusive, foi motivo de
gozação e de polêmica com o Deputado Roberto Carvalho.
Enfim, a intenção de todos é a melhor possível, ou seja,
preservar a ecologia e o meio ambiente da nossa querida
Minas Gerais. Preservem, antes que acabe.
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No entanto, o que está acontecendo, minha gente, é que os
pescadores vão aos rios e pescam, o Governo faz barragens, e
as indústrias jogam porcarias dentro deles. Assim, os nossos
peixes estão morrendo, estão condenados ao desaparecimento.
Será que isso é bom para nós?
Hoje, trouxe um aquário com peixinhos. Vocês estão achando
bonitinho? Eu adoro peixes e acho que são uma gracinha. Acho
que peixe é uma das coisas mais bonitas da natureza. Quem,
na frente do aquário, não fica hipnotizado com o movimento
dos peixes? São tantas espécies, tantas cores, tantas
formas! Uns têm escamas, outros não. Uns são de alto mar,
outros não. Enfim, o peixe é um dos animais mais atrativos
de toda a fauna mundial
Então, quero fazer um apelo aos colegas Deputados, dos

diversos partidos, do Governo ou não, para que preservem os
peixes dos rios de Minas Gerais. Uma das únicas formas de
fazermos isso é levarmos o Governo a se responsabilizar pelo
processo. E, para isso, minha gente, o único jeito é fazer
lei. E fazer lei, sim, lei estadual que diga que o Estado e
as empresas privadas, quando fizerem hidrelétricas, têm a
obrigação de se preocupar com a fauna aquática dos rios onde
estão fazendo suas obras. Dai a importância da escada para
peixe. Ela é importante para a preservação do fenômeno da
piracema, que é a procriação dos peixes migradores. Em Minas
Gerais, temos milhões de peixes que, se não forem atendidos
por essa escada, morrerão, sumirão, extinguir-se-ão, e,
então, nossos netos só saberão que eles investiram através
de livros e de artigos como esse do eminente professor da
UFMG, Alexandre Lima Godinho.
Não vamos deixar que os peixes sejam figuras de livros, de

enciclopédias. Vamos lutar. Vamos dar a nossa contribuição
como Deputados para que os peixes e a piracema continuem
existindo em Minas Gerais. Vamos construir escadas para os
peixes nos rios onde são construídas as hidrelétricas. Não
somos contra as hidrelétricas. Viva a força elétrica! Mas
vamos proteger os peixinhos. Inclusive, queria pedir
permissão ao Deputado José Ferraz, nosso Presidente, e á

2	Mesa para que esses peixinhos fiquem aqui pela manhã, para
o que todos olhem para eles, lembrando-se de que peixe é vida,

é ecologia, é fauna aquática, é importante para nós, nossos
filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Não vamos deixar
manter o veto a esta lei que fizemos com boa intenção, que
foi votada por todos nós e que, por influência de
tecnocratas - todos sabemos que os tecnocratas estão em toda
parte e não têm sensibilidade -, falaram com o Governador
para vetar, porque a escada para peixes é inviável, é muito
cara. Será?
Há lei civil, desde que lei civil signifique que a
sociedade civil, como um todo, vai cobrar do Governo isso. E
necessária a lei para que a escada seja construída. Vamos
lutar para que essa lei se implante, seja realidade.
Precisamos de 39 votos para derrubar esse veto. Tenho
certeza de que o Governador vai gostar. No fundo, ele vetou
por causa dos tecnocratas. Ele é fazendeiro, gosta de gado,
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da natureza, do seu Sul de Minas, de todo o Estado de Minas
Gerais. Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, com exceção
da Bacia Amazônica. Temos aqui o maior número de rios, temos
o velho Chico e outros rios importantes.
Portanto, precisamos preservar os nossos peixes, a
piracema, e por isso precisamos da escada para peixes. Por
favor, vamos derrubar o veto e vamos proteger os peixinhos.
O peixinho aqui do aquário vai agradecer e nós também. Muito
obrigada.
(* - Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria á
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 rejeitar o veto deverão votar "não".
Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto.
Convido, para servirem como Escrutinadores, os Deputados
Ambrósio Pinto e Edward Abreu. Com a palavra, o Sr.
Secretário, Deputado Bené Guedes, para proceder à chamada
dos Deputados.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dílzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Péricles Ferreira
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 50 Deputados, foram encontradas
na urna 50 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" 22 Deputados. Votaram
"não" 28 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Elvlra* - De qualquer forma, quero
agradecer aos colegas, porque tivemos 28 votos para derrubar
o veto e 22 a favor. Em tese, os peixinhos ganharam, mas,
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infelizmente, não tivemos "quorum" no Plenário para
alcançarmos os 39 votos.
Quero dizer que, de alguma forma, vamos reapresentar este
projeto com outro texto, mais para a frente, e espero
conseguir o consenso para realizarmos essa escada para
peixes em Minas Gerais. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Votação, no 1Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição flQ 37/93, do Governador do Estado. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim"; e os que desejarem rejeitá-la responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do 3o do art. 208 do Regimento Interno, a proposta
de emenda à Constituição será aprovada se obtiver 48 votos
favoráveis.
Solicito ao Sr. Secretário, Deputado Ronaldo Vasconcel los,

que proceda à chamada dos votantes.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
Respondem 'sim à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Amilcar Padovani -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho
- Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Hely Tarquínio - Homero Duarte
- Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria OlIvia - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram "sim 51 Deputados. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nQ 37/93, do
Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos
da Constituição Estadual. A Comissão Especial.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a especial de hoje, às 20h30min, destinada
ao comparecimento do ex-Governador Aureliano Chaves e do
Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa, ocasião em que
discutirão a privatização da PETROBRAS. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 229a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz
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SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 966
e 1.003/92; aprovação - Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconceilos: discursos dos Deputados Roberto Amaral,
Antônio Carlos Pereira, Antônio Pinheiro, Gilmar Machado e
José Bonifácio; aprovação - Requerimento do Deputado Wilson
Pires (inversão da pauta); aprovação - Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei ng 11.889;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Wilson
Pires; manutenção do veto - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei ng 11.886; designação de
Relator; leitura de parecer oral pelo Deputado Roberto
Amaral manutenção do veto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelnio Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibradim Jacob - Ivo José - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles F;r'eira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz So.es - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wel-
lington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
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- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei flQS 966 e 1.003/92. (-A Sanção.)
O Sr. Presidente - Requerimento do ilustre Deputado Ronaldo

Vasconcelios, em que, nos termos regimentais, solicita seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
Resolução nQ 1.609/93, da Mesa da Assembléia. Em votação, o
requerimento. Com a palavra, para encaminhá-lo, o Deputado
Roberto Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, quero
encaminhar favoravelmente o requerimento e aproveitar a
oportunidade para dizer algumas palavras a respeito do Norte
de Minas.
O Norte de Minas, bem ao espírito mineiro, vem trabalhando,
ao longo dos últimos anos, na implantação de um pólo
agroindustrial; orgulho-me de ter participado desse projeto
desde o inicio, quando eu me encontrava na condição de
Diretor da CODEVASF. Começamos como projeto-piloto de
assentamento de colonos nos 740ha iniciais, durante a
construção da barragem Bico da Pedra, marco para a
implantação do projeto de irrigação do Gorutuba, que, no
total, conta 5.000ha irrigados. Posteriormente, nos 12 anos
de administração da CODEVASF, fomos responsáveis pelo
assentamento de empresários e de colonos e pelo
acompanhamento da implantação desse perímetro. Como
Deputado, venho acompanhando de perto o desenvolvimento da
região, que vem resultando em outros projetos norte-mineiros
e, em especial, no Jaiba.
Hoje o Projeto Gorutuba, em vias de emancipação, encontrou
sua real vocação: a fruticultura. No cenário dos projetos
dessa região, encontra-se em vias de implantação um complexo
agroindustrial para a exportação de sucos e frutas tropicais
e um consórcio para pesquisa em agricultura irrigada. Este é
liderado pela CODEVASE, pela Secretaria de Agricultura, pela
EMBRAPA e pelo núcleo de Tecnologia e de Ciências Agrárias
da UFMG. Hoje o projeto conta 2.000ha de banana, 2501ha de
uva, lBOha de manga, 50ha de maracujá, 50ha de limão, mamão,
acerola, goiaba, abacaxi, etc. Somente a bananicultura é
geradora de 2 mil empregos diretos.
A partir dessas considerações, podemos constatar o enorme
interesse social e econômico que o tema representa para
Minas Gerais e, em especial, para a região. E por isso que
agora queremos mostrar o que fazemos. Sr. Presidente e Srs.
Deputados, o Norte de Minas, que começou seu trabalho em
silêncio, abandona agora essa postura e anuncia para Minas e
para o Brasil toda a sua potencialidade como presente e como
futuro pólo da fruticultura nacional. O primeiro passo
estamos dando neste momento, com a realização, em Janaúba,
do IV Simpósio Nacional de Bananicultura e da Mostra de
Equipamentos e Produtos para Fruticultura, e, em Jaíba, do
lQ Seminário de Fruticultura do Norte de Minas, eventos para
os quais consideramos essencial a atenção e o apoio desta
Casa. Convidamos os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas e o
povo do Norte de Minas para participarem do referido
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simpósio, a realizar-se no período de 6 a 10 de setembro, na
progressista cidade de Janaúba.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias,
uma vez que, tanto ontem quanto hoje, por uma causa muito
justa, não está havendo reunião ordinária no período da
tarde, vou aproveitar este espaço para falar, rapidamente,
sobre dois temas.
O primeiro diz respeito à derrubada de vetos, na última
sexta-feira, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Num
primeiro momento, creio ser necessário prestar alguns
esclarecimentos. Tem-se alardeado muito - e inclusive isso
foi objeto de um cartaz que esteve presente nesta tribuna
e, hoje, encontra-se afixado nas portas de vários gabinetes
desta Casa - que o Prefeito Patrus Ananias teria vetado o
reajuste mensal de 100% para os servidores municipais, numa
franca contradição à postura assumida pelo nosso partido
quando da discussão da política salarial no Congresso
Nacional com base na Emenda do Deputado Paulo Paim.
Primeiro esclarecimento: a emenda do Deputado Paulo Paim

visava exclusivamente á iniciativa privada. O caráter para a
política salarial do setor público - mesmo porque o
contrário seria irresponsabilidade e desconhecimento de
regras mínimas do processo legislativo - era pura e
simplesmente indicativo, ou seja, o que se debatia no Con-
gresso Nacional era uma política salarial capaz de fazer
frente a uma inflação brutal, que, hoje, ultrapassa a casa
dos 30% e que incidia exclusivamente sobre o setor privado,
que tem os mais variados mecanismos para aplicar
efetivamente uma política de salários. Seria ocioso repetir
aqui que a força de trabalho talvez seja a única variável
econômica, neste Pais, que não é indexada.
Tudo mais é reajustado diariamente. Então, para ficar
claro, a discussão, no plano nacional, visava exclusivamente
à iniciativa privada. O nosso partido e a nossa Bancada em
Brasília, junto com outros partidos - não se trata de
exclusividade nossa - manifestou-se favoravelmente e
trabalhou para que fosse aprovado o reajuste de 100%. Não
foi essa a posição dos partidos que, aqui na Câmara de Belo
Horizonte, reivindicavam o pretenso reajuste de 100%. Ai,
sim, no setor público.
Vamos ao segundo esclarecimento: não existia nenhuma emenda
aprovada pelos Vereadores de Belo Horizonte estabelecendo
reajustes mensais de 100% para os servidores municipais. Não
foi o Prefeito quem vetou tal dispositivo. A própria Câmara
Municipal de Belo Horizonte encarregou-se de rejeitar uma
emenda com esse conteúdo. E, portanto, uma absoluta falácia
argumentar-se que o Prefeito vetou o reajuste de 100%,
quando não havia nenhuma emenda que estabelecesse esse
reajuste.
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O Prefeito vetou várias emendas, e é curioso observarmos,
pelo menos, algumas delas. O primeiro veto incidia sobre o
art. lg. que estabelecia o seguinte: "A partir de lg de maio
de 1993, os vencimentos, salários e pisos de remuneração dos
servidores da administração direta da Prefeitura de Belo
Horizonte ficam reajustados em 708,718% sobre os salários e
vencimentos e pisos de remuneração vigentes em setembro de
1992.
Todos nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, dentro de
um espaço legislativo, que em primeiro lugar, é
absolutamente inconstitucional que o Poder Legislativo
estabeleça aumento de despesa para o Executivo sem que haja
o correspondente aumento de arrecadação, de Receita. Esse é
um aspecto óbvio.
A nossa Bancada pode ser acusada de muita coisa, aqui nesta

Assembléia, mas jamais apresentamos emendas dessa natureza,
as quais são absolutamente demagógicas. Quem apresentou a
referida emenda sabia que ela seria vetada. Fez com
conhecimento disso e, mesmo assim, fez.
Um aspecto é esse, o óbvio - que é o da
inconstitucionalidade da matéria. Mas há outro que é o da
irresponsabilidade. O impacto de uma emenda desse teor
significaria concretamente que a Receita da Prefeitura, toda
ela e mais um pouco, seria canalizada para o pagamento de
pessoal. Ai temos uma outra demarcação muito clara. A po-
lítica salarial do Estado, que a maioria dos senhores
aprovou, não estabelece reajustes mensais, mas reajustes
quadrimestrais, com antecipação do bimestre.
O que é essa antecipação? Sessenta por cento da variação da
receita. Sessenta por cento! Como se faz o acerto no final
do quadrimestre? Pode ser 100%, mas como 10%, já estão
reservados por um ilusório Plano de Cargos e Salários que
não aparece, 90% vão ser consumidos para readequar a folha
dos servidores tomando como base o quê? O aumento da
arrecadação do Estado de Minas Gerais. Pergunto: quem sabe
aqui qual a arrecadação real do Estado de Minas Gerais? Nin-
guém! Ninguém tem essas informações. A sociedade não é

2 informada, os servidores não são informados, o Legislativo
não é informado sobre isso. A situação é absolutamente
diversa da da Prefeitura de Belo Horizonte, onde as contas
foram discutidas abertamente com os servidores. Também os
Vereadores têm pleno acesso à situação financeira do
município.
Citei apenas uma emenda para demonstrar não apenas a
demagogia e a irresponsabilidade, mas também a violentação
de dispositivos constitucionais. Pois bem, hoje, continua a
cantilena. Os jornais comentam que é um absurdo que o
Prefeito vá recorrer à Justiça. Absurdo seria não recorrer à
Justiça. Absurdo seria o Prefeito permitir que mais de 100%
da arrecadação do município fossem canalizados para o
pagamento dos servidores. A Prefeitura de Belo Horizonte
está muito à vontade para falar isso, quando ela compara
salários. Desafio qualquer dos senhores a vir aqui para
fazermos um debate sobre quais são os salários pagos pelo
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Governo do Estado, que a maioria dos senhores apóia, e quais
os salários pagos pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Vamos compará-los, vamos apresentar esses números. Temos a

plena convicção de que o serviço público passa
necessariamente pela valorização do servidor público. Sempre
defendemos esse ponto de vista. Agora, também temos a
compreensão de que a responsabilidade do poder público não
se limita exclusivamente a pagar servidores. E necessária a
busca do equilíbrio, não a busca autoritária, não a busca
onde o Poder Executivo, por si só, decide o que se faz, mas
uma busca que aposte no contraditório, que aposte num
processo democrático complexo. Essa é a construção que se
tenta fazer hoje na Prefeitura de Belo Horizonte.
Teria muita satisfação se pudéssemos travar aqui esse

debate muito seriamente. Vamos comparar as políticas de Belo
Horizonte. Uma concede reajustes momescos, outra concede no
quadrimestre; uma incorpora variação real de rendimentos,
expondo essas receitas, outra escamoteia a receita; uma tem
a preocupação concreta de dialogar com os servidores,
valorizando-os e fortalecendo essas organizações, a outra
nega e impede esse diálogo, fecha a porta a essa conversa.
Devemos discutir seriamente sobre isso e não sobre o
pretenso reajuste de 100%. Esse é um aspecto sobre o qual
acho necessário debatermos na Assembléia.
Uma segunda questão, só para não passar de liso, diz
respeito ao fato de o jornalista Clóvis Rossi, ontem, em sua
coluna diária, falar da dificuldade que ele vem tendo para
escrever. E acordar, sentar no computador e falar: '0 que
mais eu tenho a dizer?
A capacidade de indignação é uma característica fundamental
de qualquer homem de imprensa. Só que hoje é cada vez mais
difícil as pessoas continuarem se indignando. A sucessão de
fatos é tão grande que, nem bem alguns cadáveres esfriaram,
novos cadáveres aparecem. Estou me lembrando desse aspecto
porque, no momento em que se cometia uma nova chacina, o
Secretário da Segurança do Estado de Minas, numa postura de
achincalhe, de desrespeito, de pura provocação, foi à
imprensa do Rio Grande do Sul e afirmou: 'Bandido aqui em
Minas não é tratado a pão-de-ló; é tratado a bala, mesmo.
Aqui, marginais e direitos humanos não têm vez, porque o
pessoal dos direitos humanos é unilateral; só se preocupa
com bandidos e seus familiares, nunca com o outro lado."
Esse é o Secretário que é mantido por esse Governo. Não se
trata de quem defendeu, num momento de emoção, a pena de
morte; nem de quem estava compelido a dizer alguma coisa e
afirmou que os bandidos aqui têm que morrer mesmo. Agora,
passados dez dias, reafirma as mesmas idéias em suas
declarações.
Queria concluir informando que encaminhamos ontem, ao
Ministério Público de Minas Gerais, uma representação para
que sejam tomadas providências contra o Secretário da
Segurança. O Ministério Público de Minas Gerais,
infelizmente, não tem tido o mesmo comportamento de cidadãos
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reafirmadores da possibilidade democrática do Ministério
Público Federal.
O encaminhamento da representação, no nosso entendimento,
cumpre dois objetivos; um deles, o de obrigação, mesmo; o
segundo, o de se colocar em pauta o debate sobre o real
papel que o Ministério Público ocupa no Estado de Minas
Gerais, neste momento. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - (- Lê requerimento em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado para
serem tomadas as medidas necessárias visando á imediata
regularização do pagamento dos salários dos professores,
serventes e demais servidores contratados pelo Estado de
Minas Gerais lotados no Município de Uberaba.
A justificação do requerimento é a seguinte:)
'O presente requerimento atende a pedido formulado por meio

de requerimento do Vereador Lauro Guimarães, levado a efeito
pela Câmara Municipal de Uberaba e aprovado pelo Plenário
daquela Casa Legislativa. Por ser oportuno, gostaria de
transcrever artigo do escritor e jornalista Gilberto
Dimenstein publicado no 'Folha de S. Paulo' do dia 29/8/93,
com o título 'Na índia E Melhor', para mostrar, mais uma
vez, o descaso com que o Governo trata os nossos
professores:
'Vocês têm idéia de qual é o salário de um professor

iniciante na índia, um dos países mais pobres do Mundo? E
menos ou mais do que São Paulo, uma das regiões mais
industrializadas do planeta?
Não vou entrar aqui na discussão sobre se o Governo de São
Paulo tem condições de dar maior ajuste salarial aos
professores em greve. O fato é que está baixo - e, com
educadores mal remunerados, o ensino não prospera. E,
portanto, o País não prospera. Ontem, nesta 'Folha', o
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo afirmou que o piso, com o reajuste oferecido pelo Go-
verno, será de CR$8,2 mil, ou seja US$80,00.
A Federação dos Professores dos Estados Unidos acaba de
divulgar levantamento feito em vários países sobre quanto
ganha o professor iniciante (repita-se, iniciante) de 2g
grau. Claro que não podemos nos comparar com a Suíça, o
primeiro lugar, onde o professor ganha, por mês, US$3mil
(CR$300,00mil), o que significa 'apenas' 37,5 vezes mais do
que em São Paulo.
Também não nos podemos comparar com a Alemanha e a França
(US$2,5mil). Nem com a Suécia, Bélgica e Estados Unidos
(US$1,8mil) ou coma Itália (US$13mil).
Mas perder para a índia já é demais. Lá o salário mensal é,
segundo a Federação dos Professores dos Estados Unidos, de
US$200, ou seja, 150% mais do que o piso oferecido em São
Paulo. Até o Paquistão leva vantagem: US$125 por mês.
Essa vergonha não pode, óbvio, ser jogada nas costas do

atual Governo - e dificilmente o poder público conseguiria
hoje ajustar como deveria o salário dos educadores. E
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resultado da aposta que uma elite fez durante décadas e mais
décadas na ignorância popular. E o desprezo ao professor,
que deveria merecer culto diário, como no Japão. E apenas
uma conseqüência'.
Endosso as palavras do ilustre jornalista e peço que todos
nós, representantes do povo mineiro, voltemos nossos olhos
para essa classe marginalizada, que são os professores
públicos. Não é possível que os professores, que ganham
salários de fome, fiquem, durante vários meses, sem receber
seus míseros salários. E uma vergonha o descaso para com a
educação. Daí as manchetes dos jornais, com os aconteci-
mentos tristes que nos rodeiam, colocando esta como a Nação
em que há o maior número de analfabetos e assassinos do
mundo. Considerada a cidade mais violenta, Nova York tem, em
média, 1.000 assassinatos por ano; São Paulo, porém,
superou-a com quase 6 mil assassinatos por ano. Não é
preciso chamar a atenção dos ilustres colegas para essa
realidade, que é triste. Na Associação Comercial vimos o
representante da UNICEF mostrar ao Brasil os exemplos de
Cuba, Costa Rica e Chile. Em Havana, não vi meninos de rua
nem pivetes, mas Cuba é um país comunista, e eu sou cristão.
Por isso, a nossa luta é contra essa injustiça. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, encaminhamos contrariamente ao requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconceilos, não porque sejamos contrário
ao Projeto de Resolução no 1.609/93, mas por entendermos que
os projetos devem tramitar normalmente na Casa, e, no nosso
entendimento, não há necessidade de que esse projeto tramite
em regime de urgência. Ao encaminharmos contrariamente a
esse requerimento, gostaríamos de ter um tempo maior para
analisar o projeto, a fim de podermos votá-lo consciente-
mente. Por ocasião do seminário que a Assembléia vem
promovendo sobre a revisão constitucional, no debate sobre a
organização dos Poderes, que contou com a presença do
Secretário de Administração, Deputado Bonifácio de Andrada,
o Relator da Constituição mineira, Deputado Bonifácio
Mourão, disse que os Legislativos recebem uma quantidade
enorme de projetos, muitas vezes em regime de urgência, o
que possibilita o devido conhecimento por parte dos
Deputados. Utilizando-se o regime de urgência, fica
inviabilizada a publicação do parecer, o que gera
dificuldades no acompanhamento e impossibilita um debate
mais profundo. Por isso, somos contrário ao regime de
urgência, e não, ao projeto, porque entendemos que é
possível ele tramitar normalmente, sem inviabilizar o
funcionamento da Casa.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado José Bonifácio.
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O Deputado José Bonifácio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estou de pleno acordo com o requerimento
proposto.
Sr. Presidente, em meio à animada reunião de segunda-feira
â noite, quando os mineiros estudavam o problema da
habitação em nosso Pais, tive noticia da decisão de V. Exa.
sobre a extinção das Lideranças do PDS e do PDC. Sei ainda,
Sr. Presidente, que essa decisão será publicada na edição de
amanhã do órgão oficial e aplaudo a decisão pelo cuidado
com que V. Exa. se houve no caso. O art. 173 do Regimento
Interno, em seus lo e 20, permite a mim recorrer de sua
decisão. Entretanto, não vou fazê-lo, o que será uma
tranqüilidade para V. Exa. , para sua assessoria, para a
Procuradoria e para todos nós.
Agradeço a atenção de V. Exa., quando houve por bem ouvir a
Procuradoria desta Casa, ouvir o parecer curto, porém
profundo, que foi dado pelo ilustre jurisconsulto. A meu
pedido, o nobre Presidente enviou-o à douta Comissão de
Justiça, que lhe devolveu a decisão, apesar de o Relator
assim não haver entendido. As notas taquigráficas
testemunham isso.
A Presidência, para honra minha, ouviu também os ilustres
colegas e Líderes desta Casa. Baseado em todas as
informações obtidas, o sensível filho do Jequitinhonha
ouviu, por fim, a assessoria da Mesa, a quem há quase 20
anos admiramos e cujos trabalhos agradecemos.
Desisti do recurso que o Regimento Interno me concede e

declaro, Sr. Presidente, que, a partir de amanhã, quando da
publicação de sua decisão no órgão oficial, reconhecerei que
as Lideranças do PDS e do PDC desapareceram. E vou mais:
desde já, indico, na qualidade de membro da nova Bancada do
PPR, o nome do Deputado Ailton Vilela para dirigi-la. A
indicação não se deve ao fato de ele ser o mais velho, muito
menos ao fato de ele ser casado; indico-o pela competência,
pelo bom-senso e, sobretudo, pelo seu trabalho diuturno
nesta Casa.
Sr. Presidente, é preciso relevar aqui que V. Exa. inovou,
criando oficialmente, em Minas Gerais, meu novo partido e
determinando que ele tenha, nesta Casa, a sua liderança.
Tanto isso é verdade e importante que solicito a V. Exa. que
comunique á direção nacional do PPR, em Brasília, a
existência desse partido em Minas Gerais. Comunique o mesmo,
também, ao TSE e ao TRE, para que assim seja apressada a
decisão de se instalar aqui a comissão provisória do meu
Partido.
Alertamos a Presidência e a sua assessoria para a
possibilidade de que, amanhã, uma nova questão de ordem
suscite da parte de VExa, a decisão de se constituir, em
Minas, uma nova executiva do PPR. Deus queira, Sr.
Presidente, que V. Exa. não deixe que a sua assessoria,
sobretudo a Procuradoria, faça também com que a Presidência
desta Casa constitua nova executiva.
Sr. Presidente, renovo a expressão de minha admiração por

V. Exa. Afastada a amizade profunda que há muitos e muitos
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anos tenho por V. Exa. , agradeço. Reconheço a extinção dos
dois partidos nesta Casa e de suas lideranças. Reconheço a
nova Liderança do PPR e, ainda mais, Sr. Presidente, a
Liderança do Deputado Aílton Vilela, que, pelo menos, tenho
certeza, é indicado por 2/3 da minha Bancada. Muito
obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do Deputado Wilson Pires, em que, na forma
regimental, solicita a inversão da ordem do dia, de maneira
que o veto à Proposição de Lei no 11.889 seja apreciado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei no 11.889, que dispõe sobre a utilização de eqüideos
pela Policia Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Wilson
P i res.
Sei ainda, Sr. Presidente, que essa decisão será publicada
na edição de amanhã do órgão oficial e aplaudo a decisão
pelo cuidado com que V. Exa. se houve no caso.
O art. 173 do Regimento Interno, em seus lo e 20,
permite a mim recorrer de sua decisão. Entretanto, não vou
fazê-lo, o que será uma tranqüilidade para V. Exa. , para sua
assessoria, para a Procuradoria e para todos nós.
Agradeço a atenção de V. Exa. , quando houve por bem ouvir a
Procuradoria desta Casa, ouvir o parecer curto, porém
profundo, que foi dado pelo ilustre jurisconsulto. A meu
pedido, o nobre Presidente enviou-o à douta Comissão de
Justiça, que lhe devolveu a decisão, apesar de o Relator
assim não haver entendido. As notas taquigráficas
testemunham isso.
A Presidência, para honra minha, ouviu também os ilustres
colegas e Líderes desta Casa. Baseado em todas as
informações obtidas, o sensível filho do Jequitinhonha
ouviu, por fim, a assessoria da Mesa, a quem há quase 20
anos admiramos e cujos trabalhos agradecemos.
Desisti do recurso que o Regimento Interno me concede e

declaro, Sr. Presidente, que, a partir de amanhã, quando da
publicação de sua decisão no órgão oficial, reconhecerei que
as Lideranças do PDS e do PDC desapareceram. E vou mais:
desde já, indico, na qualidade de membro da nova Bancada do
PPR, o nome do Deputado Ailton Vilela para dirigi-la. A
indicação não se deve ao fato de ele ser o mais velho, muito
menos ao fato de ele ser casado; indico-o pela competência,
pelo bom-senso e, sobretudo, pelo seu trabalho diuturno
nesta Casa.
Sr. Presidente, é preciso relevar aqui que V. Exa. inovou,
criando oficialmente, em Minas Gerais, meu novo partido e
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determinando que ele tenha, nesta Casa, a sua liderança.
Tanto isso é verdade e importante que solicito a V. Exa. que
comunique à direção nacional do PPR, em Brasília, a
existência desse partido em Minas Gerais. Comunique o mesmo,
também, ao TSE e ao TRE, para que assim seja apressada a
decisão de se instalar aqui a comissão provisória do meu
Part ido.
Alertamos a Presidência e a sua assessoria para a
possibilidade de que, amanhã, uma nova questão de ordem
suscite da parte de VExa, a decisão de se constituir, em
Minas, uma nova executiva do PPR.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, encaminhamos contrariamente ao requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconceilos, não porque sejamos contrário
ao Projeto de Resolução ng 1.609/93, mas por entendermos que
os projetos devem tramitar normalmente na Casa, e, no nosso
entendimento, não há necessidade de que esse projeto tramite
em regime de urgência. Ao encaminharmos contrariamente a
esse requerimento, gostaríamos de ter um tempo maior para
analisar o projeto, a fim de podermos votá-lo consciente-
mente. Por ocasião do seminário que a Assembléia vem
promovendo sobre a revisão constitucional, no debate sobre a
organização dos Poderes, que contou com a presença do
Secretário de Administração, Deputado Bonifácio de Andrada,
o Relator da Constituição mineira, Deputado Bonifácio
Mourão, disse que os Legislativos recebem uma quantidade
enorme de projetos, muitas vezes em regime de urgência, o
que possibilita o devido conhecimento por parte dos
Deputados. Utilizando-se o regime de urgência, fica
inviabilizada a publicação do parecer, o que gera
dificuldades no acompanhamento e impossibilita um debate
mais profundo. Por isso, somos contrário ao regime de
urgência, e não, ao projeto, porque entendemos que é
possível ele tramitar normalmente, sem inviabilizar o
funcionamento da Casa.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado José Bonifácio.
O Deputado Jose Bonifácio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estou de pleno acordo com o requerimento
proposto.
Sr. Presidente, em meio à animada reunião de segunda-feira
à noite, quando os mineiros estudavam o problema da
habitação em nosso País, tive notícia da decisão de V. Exa.
sobre a extinção das Lideranças do PDS e do PDC. Sei ainda,
Sr. Presidente, que essa decisão será publicada na edição de
amanhã do órgão oficial e aplaudo a decisão pelo cuidado
com que V. Exa. se houve no caso. O art. 173 do Regimento
Interno, em seus s lo e 20, permite a mim recorrer de sua
decisão. Entretanto, não vou fazê-lo, o que será uma
tranqüilidade para V. Exa. , para sua assessoria, para a
Procuradoria e para todos nós.
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Agradeço a atenção de V. Exa. , quando houve por bem ouvir a
Procuradoria desta Casa, ouvir o parecer curto, porén'
profundo, que foi dado pelo ilustre jurisconsulto. A meu
pedido, o nobre Presidente enviou-o à douta Comissão de
Justiça, que lhe devolveu a decisão, apesar de o Relator
assim não haver entendido. As notas taquigráficas
testemunham isso.
A Presidência, para honra minha, ouviu também os ilustres
colegas e Lideres desta Casa. Baseado em todas as
informações obtidas, o sensível filho do Jequitinhonha
ouviu, por fim, a assessoria da Mesa, a quem há quase 20
anos admiramos e cujos trabalhos agradecemos.
Desisti do recurso que o Regimento Interno me concede e

declaro, Sr. Presidente, que, a partir de amanhã, quando da
publicação de sua decisão no órgão oficial, reconhecerei que
as Lideranças do PDS e do PDC desapareceram. E vou mais:
desde já, indico, na qualidade de membro da nova Bancada do
PPR, o nome do Deputado Ailton Vilela para dirigi-Ia. A
indicação não se deve ao fato de ele ser o mais velho, muito
menos ao fato de ele ser casado; indico-o pela competência,
pelo bom-senso e, sobretudo, pelo seu trabalho diuturno
nesta Casa.
Sr. Presidente, é preciso relevar aqui que V. Exa. inovou,
criando oficialmente, em Minas Gerais, meu novo partido e
determinando que ele tenha, nesta Casa, a sua liderança.
Tanto isso é verdade e importante que solicito a V. Exa. que
comunique à direção nacional do PPR, em Brasília, a
existência desse partido em Minas Gerais. Comunique o mesmo,
também, ao TSE e ao TRE, para que assim seja apressada a
decisão de se instalar aqui a comissão provisória do meu
Part ido.
Alertamos a Presidência e a sua assessoria para a
possibilidade de que, amanhã, uma nova questão de ordem
suscite da parte de V.Exa. a decisão de se constituir, em
Minas, uma nova executiva do PPR. Deus queira, Sr.
Presidente, que V. Exa. não deixe que a sua assessoria,
sobretudo a Procuradoria, faça também com que a Presidência
desta Casa constitua nova executiva.
Sr. Presidente, renovo a expressão de minha admiração por

V. Exa. Afastada a amizade profunda que há muitos e muitos
anos tenho por V. Exa., agradeço. Reconheço a extinção dos
dois partidos nesta Casa e de suas lideranças. Reconheço a
nova Liderança do PPR e, ainda mais, Sr. Presidente, a
Liderança do Deputado Ailton Vilela, que, pelo menos, tenho
certeza, é indicado por 2/3 da minha Bancada. Muito
obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do Deputado Wilson Pires, em que, na forma
regimental, solicita a inversão da ordem do dia, de maneira
que o veto à Proposição de Lei no 11.889 seja apreciado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei ng 11.889, que dispõe sobre a utilização de eqüideos
pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Wilson
Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
de nossa autoria o Projeto de Lei ng 11.889. Os senhores já
conhecem a nossa posição, por isso peço o apoio de todos á
aprovação, por unanimidade, do projeto.
o Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a

votação por escrutínio secreto, de acordo com o art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim', e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo,
"sim" mantém o veto, "não' rejeita o veto. Convido para
atuarem como Escrutinadores os Deputados Amilcar Padovani e
Côssimo Freitas. Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado
Roberto Carvalho, para proceder à chamada para votação
secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêrnolo Aloise - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssirno Freitas - Dílzon Melo
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira
- Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henrigues - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 60 Deputados. Foram encontradas
na urna 60 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 31 Depautados. Votaram
não' 25 Deputados. Houve 4 votos em branco. Está mantido o

veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei no 11.886, que estaqbelece normas para a comercialização
de cola de sapateiro, éter sulfúrico, benzina, clorofórmio e
substâncias similares no Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do
2g do art. 147 do Regimento Interno, a Presidência via
designar para a função de Relator oo Deputado Roberto
Amaral, que disporá do prazo de 24 horas para emaitir
parecer sobre o veto a Proposição de Lei flQ 11.886. Esta
Presidência indaga ao Sr. Relator se ele se encontra em
condições de ernaitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental. Com a palavrad, o ilustre Deputado Roberto
Aniaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, a estamos em

condições de emitir o nosso parecer sobre o veto citado.
O Sr. Presidente - Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar sim', e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não. Resumindo: sim"
mantém o veto, não" rejeita o veto.
A Presidência convida para servirem como Escrutinadores os

Deputados Cóssimo Freitas e Célio de Oliveira.
Com a palavra, o 2g-Secretário, para proceder à chamada
para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Maria Elvira - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas
na urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
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- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 36 Deputados; votaram
"não" 9 Deputados; houve um voto em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de logo mais ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia vinte e seis de agosto de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Roberto Amara], José Braga e Francisco Ramalho,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado José Braga os Projetos de Lei ns 981,
989 e 1.142/92 e ao Deputado Francisco Ramalho, os Projetos
de Lei nos 1.262, 1.270 e 1.344/93. Passa-se, então, á 2
parte da reunião. Nessa fase, são discutidas e votadas as
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado José Braga emite seus pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 981,
989 e 1.142/92. Submetidos a discussão e a votação, cada um
por sua vez, ficam aprovados os pareceres. Em seguida,
passa-se à fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das comissões. Com a palavra, o
Deputado Francisco Ramalho apresenta seus pareceres, os
quais concluem pela aprovação dos Projetos de Lei nos 1.262,
1.270 e 1.344/93. Submetidos a discussão e a votação, cada
um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - João

Bat ista
ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires, José
Leandro e Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
José Leandro que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente distribui a correspondência ao
Deputado Wilson Pires, para que ele se manifeste
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posteriormente. A seguir, o Presidente submete a discussão e
votação proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. São apreciados, com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado José Leandro, os Projetos de Lei ngs
1.197/92, este com a Emenda ng 1, 1.387, 1.415, 1.416, 1.425
e 1.426/93, todos no lg turno; com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ngs
1.381, 1.417, 1.429 e 1.435/93, ambos com emendas que
receberam o flQ 1, todos no lQ turno; com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Projetos
de Lei ngs 1.383, 1.411 e 1.428/93, este com a Emenda ng 1,
todos no lg turno; com pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei ngs 1.385
e 1.423/93, ambos no 1Q turno. Submetidas a discussão e
votação, cada uma por sua vez, são essas matérias aprovadas.
Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo, Relator do
Requerimento ng 4.626/93, emite parecer favorável à referida
matéria. Colocada em votação, é esta matéria aprovada. Logo
após, a Presidência passa à discussão e à votação dos
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.262,
1.270, 1.340 e 1.344/93, que 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, 8 de setembro de 1993.
Jorge Hannas. Presidente - Adelmo Carneiro Leão - José

Leandro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.093/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Centro de
Libertação da Mulher Trabalhadora, com sede no Município de
Ibirité.
Publicado, foi o projeto examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta comissão a fim de receber parecer para o 1Q
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em análise é uma sociedade civil que visa
incentivar a participação feminina em questões vitais para a
sociedade, criando oportunidade para a reflexão e o debate
sobre os direitos da mulher.
Por respaldar, assessorar e representar a mulher na busca,

cada vez maior, de seu espaço na sociedade, a entidade faz
jus ao reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.093/92, no lg turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.422193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.
Encaminhada a proposição, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, esta não encontrou
óbices à sua normal tramitação, tendo apresentado ao
projeto a Emenda ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de receber
parecer para o lg turno de deliberação conclusiva, na forma
regimental

Fundamentação
A entidade em questão tem como meta a melhoria das
condições de vida da população local, bem como o
encaminhamento de alternativas para a solução dos problemas
do Bairro Santa Matilde.
Dessa forma, por realizar a associação um trabalho de
grande alcance social, julgamos oportuna a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.422/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.464/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação das Donas de Casa de Itacarambi - ADCI -, com
sede no Município de Itacarambi.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda ng 1. Vem, agora, a esta comissão para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em apreço visa a congregar as donas de casa de
Itacarambi e, por meio desse esforço coletivo, promover e
executar trabalhos de ação social. Desenvolve, ainda,
atividades que visam à preservação das tradições e dos
valores culturais daquele município.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.464/93, no lg turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.471/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mílton Salles, o Projeto de Lei ng
1.471/93 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores de Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de
Aramirim, Município de Açucena.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices ã sua tramitação normal e apresentou ao
projeto a Emenda no 1.
Cabe, agora, a esta comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria, no lg turno.
Fundamentação

A entidade em apreço congrega os moradores de Aramirim,
presta-lhes assistência social, zela pelos serviços de
infra-estrutura sanitária da localidade e coordena, ainda,
todos os programas que visam ao desenvolvimento daquela
comunidade.
Faz jus, portanto, a entidade á declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 1.471/93, no lg turno, com a Emenda ng 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.489/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

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
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento à sua tramitação e
lhe apresentou a Emenda nQ 1, vem, agora, o projeto a esta
comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em causa é uma associação de caráter
filantrópico, que tem a finalidade de prestar assistência
social à comunidade.
Cumprindo, há quase 20 anos, o objetivo a que se propôs, a
entidade é merecedora da declaração que postula.

Conclusão
Diante das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.489/93, no lg turno, com a Emenda ng 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo. Relator.
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.040/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário Somos Mensageiros do Amor de Cristo, com sede no
Município de Ilicinea.
Aprovada no lg turno, na forma proposta, volta a proposição
a ser objeto de deliberação conclusiva desta comissão, no
2g turno.

Fundamentação
A preocupação da entidade em promover campanhas visando ao
melhoramento da saúde, da alimentação e da educação da
comunidade em que atua torna-a merecedora da declaração
que postula.

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

ng 1.040/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
José Leandro. Relator.

z
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Belo Horizonte, sábado, 11 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 430a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Proposi-
ções: Projeto de Resolução ng 1.638/93 - Projetos de Lei do
no 1.639 ao 1.643/93 - Requerimentos do no 4.693 ao 4.696/93
- Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (4), José
Bonifácio, Roberto Carvalho (2) e José Braga - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (3), Márcio
Miranda (2), José Leandro, Ajalrnar Silva e Mauri Torres -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivo José,
Amilcar Padovani, Antônio Carlos Pereira, José Maria Pinto,
Maria Elvira e Roberto Carvalho - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
la Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução flQ 1.609/93; aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado José Braga (retirada de tramitação
do Projeto de Lei Complementar no 28/93); inclusão do
projeto em ordem do dia - Requerimento do Deputado José
Bonifácio (retirada de tramitação do Requerimento n
4.610/93); envio ao Departamento de Comissões - Requerimento
do Deputado Marcos Helênio; discursos das Deputadas Maria
Elvira e Maria José Haueisen; questões de ordem; chamada;
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Benê Guedes - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Simão Pedro Toledo, 2o-Secretário 'ac1 hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Eduardo, lg-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
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:
OFICIOS

Do Sr. Vítor Sapienza. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, comunicando o recebimento de
exemplares da Revista do Legislativo", referentes aos meses
de abril, maio e junho, e agradecendo.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Geraldo da Costa Pereira (asfaltamento de vias
urbanas do Bairro Vianópolis, Município de Betim), que os
recursos financeiros para o atendimento ao pedido estão
esgotados, mas que o pleito foi registrado para reexame
quando novos recursos forem alocados.
Do Sr. Ronaldo Junqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando cópia do Manifesto dos
Vereadores, aprovado por unanimidade por aquela Casa
Legislativa, em que se expressa preocupação com a flutuação
das tarifas de energia elétrica que ameaça a sobrevivência
da ALCOA - Alumínios S.A., com sede naquele município. (- A
Comissão de Política Energética.)
Do Sr. Carlos Alberto de Carvalho, Presidente da Câmara

Municipal de São Lourenço, enviando cópia de requerimento,
aprovado por aquele Legislativo, em que se pede o apoio
desta Assembléia a que sejam instaladas inspetorias
regionais do Tribunal de Contas nas cidades do Estado. (- A
Comissão de Administração Pública.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.638/93*

Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 1992.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - José Renato - Raul
Messias (voto contrário).
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para recebimento de emendas, nos termos do lg
do art. 230 do Regimento Interno.
(* - O parecer que concluiu por este projeto de resolução

foi publicado na edição de 9/9/93, pág. 34, col. 2.)
PROJETO DE LEI No 1.639/93

Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame do
cariótipo e da triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúr-ia e do hipotireoidismo congênito (exame do
pezinho
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Estado obrigado a oferecer gratuitamente à
população a realização de:

- exame do cariótipo;
II - triagem metabólica para diagnóstico da fenil-cetonúria

e do hipotireoidismo congênito ("exame do pezinho).
Parágrafo único - O exame gratuito do cariótipo é

assegurado:
- ao indivíduo portador da Síndrome de Down;

II - aos pais e irmãos do indivíduo portador da Síndrome de
Down causada por translocação cromossômica.
Art. 2Q - Para o cumprimento do disposto no artigo
anterior, o Poder Executivo poderá celebrar convênios ou
contratos, respectivamente, com os seguintes órgãos ou
entidades localizados no Estado:

- universidades estaduais;
II - universidades federais;
III - demais órgãos públicos;
IV - entidades filantrópicas;
V - demais entidades privadas.
Art. 3g - O exame do cariótipo será oferecido em, pelo
menos, um município de cada macrorregião do Estado.
Art. 40	- O Poder Executivo divulgará amplamente o
significado e a importância dos exames de que trata esta
lei, bem como os locais e as condições para sua realização.
Art. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 6g - As despesas para a execução desta lei cor-
rerão à conta de dotação orçamentária própria.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei ng 8.826, de 5 de junho de 1985.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1993.
Comissão de Saúde e Ação Social
Justificação: Segundo o Diagnóstico Médico Estatístico III
- Revisado - DSMIII-R -' elaborado pela Academia Americana
de Psiquiatria, o retardo mental ocorre em 1% da população.
Há, basicamente, três grandes grupos de causas de retardo
mental: os tocotraumatismos, os processos infecciosos do
pré-parto e do pós-parto e os de etiologia genética. Com o
advento da prática de exame pré-natal e do melhor
aparelhamento médico-farmaco-hospitalar, está ocorrendo uma
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diminuição do primeiro e do segundo grupos etiológicos, com
conseqüente aumento do terceiro.
Minas Gerais tem 15 milhões de habitantes, e a Grande Belo

Horizonte, 4 milhões. Aplicando-se o índice preconizado pelo
DSMIII-R, concluímos haver no Estado cerca de 150 mil
portadores de retardo mental e, na Grande Belo Horizonte,
cerca de 40 mil.
Levando-se em consideração que, aproximadamente, 50% desses
casos são de etiologia genética, temos as impressionantes
somas de 75 mil e 20 mil portadores de retardo mental de
origem genética, respectivamente, no Estado e na Grande Belo
Horizonte.
Mesmo que grande parte dessa população não venha a gerar
filhos, por sua própria condição, tanto a parcela restante
quanto seus pais e irmãos correm o risco de gerar filhos
doentes, tornando-se importante o aconselhamento genético,
discutido mais adiante.
Pode-se afirmar que, na prática, somente a Síndrome de Down

é reconhecida como genética, sendo ignoradas centenas de
outras menos conhecidas, até mesmo por profissionais da área
de saúde.
O processo de diagnóstico utilizado atualmente em Minas
Gerais é, ainda, fundamentalmente, sintomático, e o
tratamento, padronizado, sem levar em conta a patologia
causal, seu prognóstico e suas condições favorecedoras. Tal
postura leva, com freqüência, ã frustração dos profissionais
e da família.
O benefício do diagnóstico preciso é que, para qualquer
patologia, há um prognóstico, mesmo que relativo, que poderá
nortear o tratamento. No caso das doenças diagnosticadas
pelo exame do pezinho, o tratamento adequado resulta em
cura.
O aconselhamento genético, que parte da realização dos
exames preconizados por esta proposição, consiste em
informar o casal sobre o risco de ter filhos acometidos por
determinadas síndromes, em especial se já possui filho
portador de retardo mental. Os exames podem fornecer,
também, em certa medida, informações quanto ao risco a que
estarão submetidos os filhos de outros membros da família.
Os exames citogenéticos (exame do cariótipo) e o exame do
pezinho assumem, dessa forma, grande importância para a
prevenção do retardo mental de origem genética.
O exame do cariótipo permite identificar alterações
cronlossômicas; o exame do pezinho permite o diagnóstico
precoce do hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria.
Essas duas últimas condições são tratadas, respectivamente,
pela administração de hormônios e por prescrição de dieta
especial pobre em alanina.
Saliente-se que o hipotireoidismo congênito ocorre com
elevada freqüência em portadores da Síndrome de Oown e que a
fenilcetonúria é a doença mais freqüente do grupo denominado
Erros Inatos do Metabolismo.
A Constituição Estadual preconiza a prevenção da
deficiência nos termos do seu art. 224. Entretanto, poucas
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ações têm sido levadas a efeito nesse sentido. Minas Gerais
conta com apenas um laboratório de citogenética, de caráter
privado. A Fundação Navantino Alves possui um ambulatório
parcialmente equipado para atender a portadores de
distúrbios genéticos; porém, falta-lhe o laboratório para
realização dos exames. Não há instituição que faça o "exame
do pezinho" de forma gratuita e coletiva.
Citaremos o que disse o Dr. John Optiz, reconhecido

geneticista americano, em visita ao Brasil: "... um pais que
não dispõe de recursos abundantes deve investir no trabalho
preventivo com os que possuam incapacidades e defeitos, para
que tais recursos possam ser melhor investidos nos
indivíduos sãos ....
o projeto ora apresentado prevê a execução de ações
preventivas importantes, que atingirão, como já dissemos,
parcela significativa da população.
A celebração de convênios e contratos possibilitará ao
Estado a utilização da infra-estrutura de entidades
diversas, como universidades, laboratórios ou mesmo serviços
municipais situados em localidades em que haja interesse na
implementação dos laboratórios necessários.
Pretendemos, ainda, oferecer ao usuário a possibilidade de
realizar o exame do cariótipo na macrorregião onde reside,
evitando seu deslocamento para regiões distantes. Ao
restringirmos a obrigatoriedade desse exame a casais com
filhos portadores da Síndrome de Down, procuramos
estabelecer uma condição que, não onerando demasiadamente
os cofres públicos, atenda ao propósito desta lei, tendo em
vista a relação estatística entre freqüência da Síndrome de
Down e outros distúrbios inatos.
O "exame do pezinho" poderia ser realizado em um único
laboratório, visto que o material pode ser enviado por via
postal
Dessa forma, estaríamos equiparados a Estados que já deram

os primeiros passos para prevenir a deficiência, como São
Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
Estaríamos garantindo, também, a permanência, em Minas, dos
recursos destinados a tais exames, pois estes seriam
realizados em território estadual.
Acreditamos que a contribuição que pretendemos dar á saúde
dos mineiros por meio deste projeto receberá o apoio de
nossos ilustres pares.
- 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 1.640/93
Dispõe sobre a extinção de taxas judiciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A prestação jurisdicional do Estado será
inteiramente gratuita para todos os que recorrerem à
Justiça, indistintamente, na forma da lei processual.

1Q - Não serão cobradas taxas judiciais, custas nem
nenhum outro tipo de recolhimento pelo poder público
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estadual, quando da propositura, tramitação ou decisão de
processos, ações ou manifestação do Poder Judiciário,
garantidos os resultados financeiros decorrentes de
sentenças judiciais em favor do Estado.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor 30 dias após sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1993.
José Bonifácio
Justificação: Atualmente as custas processuais e taxas
cobradas pouco significam aos cofres públicos e trazem
maiores entraves burocráticos aos processos, provocando
lentidão na tramitação judicial e tensões para as partes.
Além disso, verifica-se uma altíssima porcentagem de
pedidos de justiça gratuita deferidos pelos Juizes, que
perdem tempo com despachos e discussões sobre a real
condição financeira do requerente pobre.
Também há que se falar no tempo perdido com cálculos, com

vistas às partes, contestações, cobranças, que nada têm a
ver com o verdadeiro objetivo do processo em exame e impedem
o seu andamento, para maior descrença da população.
Ora, se os Juizes vêm deferindo a gratuidade de justiça
para alguns milhares de pessoas, mais lógico e justo que
seja assim para todos, sem burocracia nem discriminação.
Registre-se que a gratuidade da máquina judiciária não
implicará o fim da condenação aos honorários, pagamento aos
peritos particulares, gastos do oficial de justiça com
viagens, etc., mas apenas o fim daqueles pequenos e
simbólicos recolhimentos aos cofres públicos, que sempre
atrasam e emperram o andamento do processo, geralmente no
seu início.
O presente projeto de lei, portanto, é um avanço para o
significado da Justiça, além de desburocratizá-la, já que os
advogados, juizes e contadores não perderão tempo com
valores insignificantes nem com os milhares de requerimentos
de gratuidade da justiça.
O presente projeto de lei vai ao encontro dos anseios e
reclames da unanimidade da população da maioria dos
advogados e é uma necessidade para um pais pobre e carente
que deseja agilizar o Poder Judiciário e fazê-lo mais justo.
Vale lembrar que o pagamento à Justiça é para muitos
sinônimo de Justiça a serviço de quem tem dinheiro.
- 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 1.641/93
Dispõe sobre a aplicação dos recursos constitucionalmente

definidos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado e os municípios aplicarão, anualmente,
nunca menos de 25% das receitas resultantes de impostos,
compreendidas as provenientes de transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
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Parágrafo único - O Estado de Minas Gerais destinará
recursos para o ensino fundamental, prioritariamente, para
os municípios que aplicarem, no ensino fundamental, os
recursos constitucionalmente defendidos.
Art. 2g - Os recursos financeiros mínimos que o Estado e os

municípios ficam obrigados a aplicar originar-se-ão:
- da receita de impostos que venham a arrecadar;

II - da receita resultante de impostos federais e estaduais
que lhes seja transferida.

1Q - Excluem-se do cálculo das receitas mencionadas no
art. 2:

- a parcela da arrecadação de impostos transferida pelo
Estado aos municípios;
II - as operações de crédito por antecipação da receita

orçamentária de impostos;
III - as entradas compensatórias, no ativo e no passivo

financeiro, quando relativas à receita de impostos;
IV - as receitas provenientes do Fundo de Investimento

Social - FINSOCIAL;
V - as receitas provenientes do salário-educação.

- Para fixação dos valores correspondentes ao
percentual mínimo estabelecido, considera-se a receita
estimada na lei orçamentária anual, ajustada, quando for o
caso, por lei que autorizar a abertura de créditos
adicionais com base no eventual excesso de arrecadação.

3 - Os valores referidos neste artigo serão repassados,
automaticamente, ao órgão executivo responsável pela
educação, imediatamente após o recolhimento dos respectivos
impostos ou o recebimento das correspondentes
transferências.

4 - A receita de impostos será contabilizada por seus
valores reais na data da arrecadação, e os percentuais serão
apurados pelos valores reais na data da liberação dos
recursos.

5 - Até o ano de 1998, conforme estabelece o art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, o Estado e os
municípios aplicarão, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento)
dos recursos financeiros referidos no caput deste artigo
para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino
fundamental
Art. 3g - Considerar-se-ão como despesas efetivamente
realizadas, para efeitos do cumprimento desta lei, aquelas
que se destinem à expansão e à manutenção da rede pública
escolar, à melhoria das condições materiais e pedagógicas do
ensino público, à qualificação profissional e à recuperação
salarial de seus professores e que correspondam às
atividades abrangidas pela legislação do ensino vigente,
supervisionadas pelos competentes sistemas de ensino, tais
como as que resultem em:

- remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos
demamis trabalhadores da educação, em atividade de
manutenção e desenvolvimento do ensino;
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II - aquisição e manutenção de equipamentos, bens e
serviços utilizados no ensino;
III - remuneração das atividades de apoio técnico,

administrativo e normativo, necessárias ao regular
funcionamento dos sistemas de ensino:
IV - construção e manutenção de in sta l ações físicas

destinadas ás atividades de ensino;
V - atividades de levantamento estatístico, estudos e
pesquisas levadas a efeito pelas instituições integrantes
dos sistemas de ensino ou por outros órgãos e entidades;
VI - pagamento de complementação de pessoal para a rede
pública conveniada, no ensino fundamental e médio;
VII - amortização e custeio de operações de crédito
destinadas ao financiamento das programações de ensino, nos
termos definidos nesta lei;
VIII - concessão de bolsa de estudo a alunos da rede
pública ou nos casos previstos pela Lei no 10.638/92, que
regulamenta a concessão de bolsas de estudos de que trata o
j lg do art. 203 da Constituição Estadual;
IX - programas suplementares de transporte de alunos do

ensino fundamental
X - pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente
ao funcionamento de escola:
XI - pagamento de programas destinados à erradicação do

analfabetismo;
XII - fornecimento de material didático-pedagógico para o

ensino fundamental.
Art. 4 - Não se consideram despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, para efeitos do cálculo dos
percentuais mínimos obrigatórios definidos no art. lg desta
lei, aquelas efetuadas com:
1 - a pesquisa que não esteja diretamente vinculada ao

aprimoramento da qualidade ou à expansão racional do ensino;
II - os programas assistenciais suplementares de

alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica,
psicológica e outras similares para alunos, docentes ou
servidores, inclusive o pagamento do pessoal encarregado,
ainda quando custeados com recursos oriundos de impostos
próprios ou de repasses da União ou do Estado;
III - a assistência médico-hospitalar à comunidade, mesmo
quando ligada ao ensino, inclusive nos hospitais
universitários;
IV - as subvenções a instituições privadas de caráter

cultural ou assistencial;
V - as subvenções a instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, excetuando-se aquelas
definidas no f lo do art. 213 da Constituição Federal;
VI - a preparação de quadros para a administração pública,
sejam civis ou militares;
VII - as obras de infra-estrutura urbana e rural, ainda
quando venham beneficiar a rede escolar;
VIII - a concessão de bolsas de estudos a alunos da rede
particular, excetuando-se os incluídos na situação prevista
na Lei ng 10.638, de 1992;
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IX - a formação técnico-profissional, ainda quando custeada
com a receita de impostos;
X - o pessoal docente e demais trabalhadores de educação,
quando em desvio de função ou em atividade alheia à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Art. 5g - Os órgãos integrantes dos sistemas estadual e
municipais de ensino detalharão seus programas de trabalho
de forma que as ações definidas nesta lei como de manutenção
e desenvolvimento do ensino sejam identificadas em seus
aspectos operacionais.

lg - Os órgãos centrais dos sistemas estadual e
municipais de ensino estabelecerão mecanismos e meios de
gerenciar, controlar e apurar a aplicação dos recursos de
que trata esta lei.

20 - Para cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos
centrais dos sistemas estadual e municipais de ensino
elaborarão demonstrativos relativos à aplicação de recursos
na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme
definido nesta lei, que deverão ser anexados aos respectivos
balanços anuais.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A aplicação dos recursos constitucionalmente
atribuídos à educação tem suscitado dificuldade de
interpretação, tanto no domínio do Estado quanto no dos
municípios, sobretudo no tocante aos itens que deveriam ser
considerados como despesas com o ensino a serem incluídos
entre os mínimos correspondentes aos 25% da renda
tributária, arrecadada ou transferida.
Vários municípios do Estado vêm tendo problemas ao
submeterem suas contas à aprovação do Tribunal de Contas do
Estado. De sua parte, também o Estado deve ter definições
quanto aos critérios de distribuição daquele percentual
mínimo que lhe compete aplicar.
A regulamentação até agora existente sobre a questão dessa
distribuição é a Instrução flQ 02/91, do Tribunal de Contas
do Estado.
A ausência de um instrumento legal tem repercutido na
sociedade, sobretudo naqueles segmentos mais diretamente
envolvidos com a educação e o ensino. O seminário promovido
pela Assembléia Legislativa Estadual em outubro de 1991,
denominado "Educação - A Hora da Chamada", demonstrou a
oportunidade de se suprir essa lacuna. O grupo que
desenvolveu o tema A Gestão dos Recursos para a Educação"
abordou-o em diversos itens de seu relatório final, aprovado
em reunião plenária.
Das sugestões apontadas nesse documento, aquelas

consideradas pertinentes foram, após devidamente adequadas,
incorporadas ao texto deste projeto de lei.
No momento em que se buscam alternativas para a melhoria de

qualidade do ensino público no País e no Estado, a questão
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da distribuição adequada dos recursos destinados à educação
revela-se de crucial necessidade, cabendo à Assembléia
Legislativa exercer suas atribuições, estabelecendo em lei
princípios claros, válidos e necessários ao efetivo
cumprimento do ordenamento constitucional.
São essas, portanto, razões suficientemente fortes para se

adotarem as medidas previstas na presente proposição.
- 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 No 1.642/93
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva

Classista Frigoarnaldo, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva Classista Frigoarnaldo, com sede no Município de
Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1993.
Rêmolo Aloise
Justificação: A Associação Desportiva Classista
Frigoarnaldo, fundada em 17/1/84, é uma entidade sem fins
lucrativos, e os membros de sua diretoria não percebem
nenhuma remuneração.
A entidade tem por finalidade desenvolver e incentivar a
prática de atividades físicas e desportivas, principalmente
o futebol amador. Além disso, presta assistência social e
cultiva a solidariedade entre os sócios e suas famílias, bem
como promove eventos de caráter desportivo, com ampla
difusão do esporte amadorista, de caracteres social,
educacional e cívico.
Dessa forma, a entidade vem prestando relevantes serviços e

momentos de lazer e recreação à comunidade do Município de
Contagem.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.643/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Santa Rita de Ouro Preto - CODESAROP.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santa Rita de Ouro Preto -
CODESAROP.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1993.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.693/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Conselho Regional de Medicina Veterinária pela passagem,
nesta data, do Dia do Veterinário. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social
Ng 4.694/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sindicato dos Jornalistas pela passagem, no dia 10 do mês
corrente, do Dia da Imprensa. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.695/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja

encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado cópia do Decreto
nQ 339, de 25/1/93, do Prefeito do Município de Cachoeira da
Prata, para que aquela corte, após exame da matéria, se
pronuncie sobre as dúvidas que enumera.
Ng 4.696/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
inserida nos anais da Casa a carta aberta á população
de que é signatário o Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - SINDPDL/MG - e
cujo titulo é Somos pela Vida. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
Do Deputado José Braga, solicitando seja retirado de

tramitação o Projeto de Lei Complementar ng 28/93.
Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja o Requerimento

ng 4.610/93 retirado de tramitação.
Do Deputado Marcos Helênio (4), solicitando realização de

audiências da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.034/92, do Deputado
Jorge Eduardo; 1.351/93, do Deputado Antônio Pinheiro;
1.494/93, do Deputado Bernardo Rubinger; e. 1.509/93, do
Deputado Homero Duarte.
Do Deputado Roberto Carvalho, em que pede seja solicitado
ao Presidente da República o imediato cancelamento do leilão
de privatização da AÇOMINAS, tendo em vista as denúncias,
feitas pela imprensa, de formação de monopólio para produção
de aço no Pais.
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja formulado

apelo ao Ministro da Justiça com vistas a que determine ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE -
providências que impeçam a participação, no leilão de
privatização da AÇOMINAS, de grupos econômicos que dominam
a produção de aço no Pais. -

COMUN 1 CAÇO ES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (3), Márcio Miranda (2), José Leandro,
Ajalmar Silva e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ivo José, Amilcar Padovani, Antônio Carlos

Pereira, José Maria Pinto, Maria Elvira e Roberto Carvalho
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
Ig Fase
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ]a parte,
a Presidência passa à 2çà parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Mauri Torres - falecimento do Sr. Marcelo Martins Perdigão,
em Curitiba; Wanderley Ávila (3) - falecimento dos Srs.
Joaquim Ribeiro, Dálton Saraiva e Raimundo Nonato da Silva,
todos em Várzea da Palma; José Leandro - falecimento do
Professor Altamiro Tibiriçá Dias, em Ouro Preto; Ajalmar
Silva - falecimento de Daniela Oliveira Matos, em Tupaci-
guara; Márcio Miranda (2) - falecimento de Josina Ferreira
Peçanha, em Divinópolis, e Geraldo Magela de Souza, em
Carmo do Cajuru (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetido a discussão e a votação, nos termos
regimentais, foi aprovado, em redação final, o Projeto de
Resolução no 1.609/93. (- A Promulgação.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Braga, em

que solicita a retirada de tramitação e o conseqüente
arquivamento do Projeto de Lei Complementar no 28/93, de sua
autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para fins do
art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado José Bonifácio, que solicita a
retirada de tramitação do Requerimento no 4.610/93, de sua
autoria. Ao Departamento de Comissões.
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita

audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.034/92, do Deputado
Jorge Eduardo, que institui o Programa Estadual de Crédito
Educativo.
- As Deputadas Maria Elvira e Maria José Haueisen,

encaminhando a votação, proferem discursos, que serão
2	publicados em outra edição.
o	 Questões de Ordem

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Romeu
Queiroz.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não existe quorum para a continuação dos
nossos trabalhos. Sendo assim, peço o encerramento da
reunião.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, temos vetos na
faixa constitucional para serem votados. Estou solicitando,
em primeiro lugar, que V. Exa. garanta o debate que já
ocorre sobre o requerimento ora em discussão, para que tal
discussão seja encerrada, e que, posteriormente, seja feita
recomposição de quorum, por causa dos vetos na faixa
constitucional. Muito obrigado.
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0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar
Machado que fará a chamada para a recomposição de quorum.
Se existir quorum, continuaremos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Deputada Maria Elvira para, nas funções de
1Q-Secretário, proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não
há quorum para a continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã,
dia 10, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 230 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE SETEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei flQ 11.948; discurso do Deputado Raul
Messias; manutenção do veto - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.949; manutenção do
veto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Célio de Oliveira - Ciêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton
Salies - Péricies Ferreira - Raul Messias - Reinaido Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de

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

la PARTE
Ata

- A Deputado Maria Olivia, 2g-Secretário "ad hoc, procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

Lei ng 11.948, que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de Minas Gerais - IPEM - e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Para discuti-]o, com a palavra, o
Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, na verdade, o
veto do Governador incide sobre o art. 14 do projeto, que
faço questão de ler desta tribuna, para aquilatarmos o grau
de intransigência do atual Governo.
O art. 14, vetado pelo Governador do Estado, diz sim-
plesmente o seguinte: "0 Poder Executivo encaminhará a As-
sembléia Legislativa, no prazo de 60 dias contados da data
da publicação da lei, projeto de lei dispondo sobre apo-
sentadoria e pensão dos servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais, respeitada a legislação
aplicável aos servidores civis do Poder Executivo.
Imaginem os senhores a que grau chega a intransigência do

Poder Executivo de Minas Gerais, hoje, ao vetar um artigo
como este.
Para mostrar, Sr. Presidente, a minha não-intransigência,
gostaria de usar esta tribuna para elogiar um setor
especifico do Governo do Estado, qual seja, a Secretaria
Estadual de Cultura, órgão a que está subordinada a Or-
questra Sinfônica de Minas Gerais, que funciona na Fundação
Clóvis Salgado, no Palácio das Artes.
Tivemos a oportunidade de presenciar um momento muito feliz

da Orquestra Sinfônica, na última segunda-feira, no retorno
de um programa popular daquela entidade, intitulado "Segunda
em Cena." Assistimos a uma apresentação da Orquestra
Sinfônica, juntamente com o Coral e três solistas de renome
internacional, o tenor Juremir Vieira e os sopranos Elenir
Guimarães e Edna Oliveira, que interpretaram a 2a Sinfonia
de Mendelssohn, obra raramente executada. Desde 1965, tenho

2	acompanhado as atividades culturais em Minas Gerais, e nuncao	havia tido a oportunidade de ouvir essa sinfonia aqui.
O Maestro, que foi contratado pelo Palácio das Artes, David
Machado, é um dos nomes mais respeitados da música no
Brasil, na Europa e em outros países da América Latina.
Esperamos que esta seja a retomada de um trabalho que já
existiu e, principalmente, uma oportunidade para o apro-
veitamento de um potencial enorme existente em Minas Gerais,
que é constituído pelos músicos, tanto instrumentalistas
quanto cantores.
Gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para
falar também sobre o Congresso Nacional do Partido
Socialista Brasileiro, que vai acontecer em Maceió, Alagoas,
de 4 a 7 de setembro.O Congresso está sendo realizado em
Alagoas, exatamente na cidade de Maceió, por duas razões. Em
primeiro lugar, como ato de solidariedade ao Prefeito e à
Frente Popular de Maceió, que tem, como Vice-Prefeita, uma
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companheira do Partido dos Trabalhadores. Em segundo, para
mostrar à Nação que Alagoas não é apenas PC Farias e Colior
de Meio. Existe, também, um sentimento e um desejo de mu-
dança, e até mesmo uma construção rumo ao socialismo naquela
cidade.
Aliás, no Nordeste do Brasil, a presença do Partido
Socialista Brasileiro é notada em várias cidades de
Pernambuco, onde temos o nosso Presidente, companheiro
Miguel Arraes.
Um dos assuntos que os 45 Delegados de Minas Gerais vão
encaminhar no Congresso é a questão da necessidade de se
discutir, novamente, o binômio que foi vivido, incorporado e
popularizado por Juscelino Kubitschek em nosso País: energia
e transporte. Ninguém tem dúvida de que esta é uma questão
fundamental. Um pais, para se desenvolver, precisa de
energia e transporte. Só que o modelo adotado pelo saudoso
Juscelino Kubitschek se mostra, hoje, falido, porque os
estudos internacionais existentes no planeta mostram um
esgotamento da energia natural, da energia oriunda da
biomassa no planeta. Mesmo o petróleo, um dia, vai faltar.
Então, a energia elétrica, que foi uma solução encontrada
para Minas Gerais, também se mostrou, em primeiro lugar,
muito cara, principalmente em seu transporte; e, em segundo
lugar, a construção de barragens determinou a perda de
milhares e milhares de hectares de terras agricultáveis em
nosso País.
Precisamos retomar a discussão sobre a energia, mas em um

outro patamar, e colocando as possibilidades alternativas
que existem num país tropical como o nosso, com extensas
áreas verdes, férteis e com uma exposição ã energia solar
incomparável no planeta. Precisamos discutir a questão da
energia nesse nível, e não como foi encarada no Governo de
Juscelino Kubitschek, que privilegiou a energia elétrica e a
energia do petróleo. Na questão do transporte vivemos a
destruição da malha ferroviária, pois mais da metade
existente há 20 anos já não existe mais. Houve uni
decréscimo. A navegação fluvial encontra-se totalmente
abandonada.
Evidentemente, não se trata de destruir o sistema
rodoviário existente, hoje, nem as fábricas de caminhões,
mas devemos, a partir de agora, incentivar o transporte
ferroviário e fluvial, construindo ramais ferroviários e
equipamentos dos grandes ramais fluviais. Aí, sim, teríamos
a solução para os problemas na área da energia e do trans-
porte no Brasil.
Isso, evidentemente, afeta o interesse de grupos,
interesses econômicos, que têm representantes nos
parlamentos nacionais, estaduais e até municipais.
Essa transformação é uma proposta do Partido Socialista

Brasileiro para ser discutida na questão tópica, momentânea,
que será a eleição de 1994. Evidentemente, esse tema também
será tratado no Congresso, que deverá reunir mais de 800
delegados de todo o Brasil. Historicamente, desde 1946, o
Partido Socialista Brasileiro tem sempre participado da
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política de alianças de frentes de esquerda. No entanto,
essas frentes têm que ser democráticas e têm que coadunar
com os princípios basilares do PSB, que são o socialismo e a
liberdade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria
a votação, por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo:
"sim mantêm o veto, não" rejeita-o.
Convido, para servirem como Escrutinadores, os Deputados

José Braga e Maria Olivia.
Com a palavra, o 3g-Secretário, Deputado Bené Guedes, para

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

Helvécio -. Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon
Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Errnano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
Votaram 48 Deputados: foram encontradas na urna 48
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 38 Deputados; votaram
'não' 9 Deputados; houve um voto em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei no 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. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto.
A Presidência vai submeter a matéria a votação, por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados
que desejarem manter o veto deverão votar 'sim e os que
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desejarem rejeitar o veto deverão votar "não". Resumindo:
sim mantém o veto, 'não" rejeita-o.
Convido, para servirem como Escrutinadores, os Deputados
José Braga e Maria Olivia.
Com a palavra o Secretário Amilcar Padovani, para proceder

à chamada dos Deputados.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos Escrutinado-
res que procedam á abertura da urna e à verificação de
número de sobrecartas com o número de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
Votaram 43 Deputados, e foram encontradas na urna 43
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" 29 Deputados: votaram
'não 14 Deputados. Está mantido o veto.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para a especial
de amanhã, dia 2, às 8 horas, destinada ao encerramento do
Seminário Moradia. Alicerce da Cidadania, com a votação do
documento final do seminário, e para a ordinária de amanhã.
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.279/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Maria
Elvira, dispõe sobre a assistência integral à saúde
reprodutiva no Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo' do dia 25/3/93, o
projeto foi distribuído a esta comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a",
do Regimento Interno.
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Fundamentação
O estabelecimento de diretrizes, no âmbito do Estado de
Minas Gerais, para uma ação do poder público com vistas à
assistência integral à saúde reprodutiva de sua população
encontra suporte nos arts. 196 e seguintes da Constituição
Federal
A importância do tema na busca de uma ordem social mais
justa e equilibrada se revela pela sua abordagem na Carta
Constitucional de 1988. Além de reconhecer a saúde como um
direito de todos e dever do Estado, na forma do disposto no
supramencionado art. 196, a Magna Carta, para a sua
consecução, prevê a integração das ações e dos serviços
públicos, em todas as esferas de governo, por meio da
criação do Sistema único de Saúde.
Desta ótica, o Projeto de Lei ng 1.279/93 se reveste do
mais alto interesse, tendo em vista o seu objetivo de
estabelecer uma orientação que conduza o poder público
estadual a adotar providências médicas e educativas com
vistas à saúde reprodutiva, realçando, destarte, o papel que
nesse contexto lhe é reservado pela Constituição da
República.
Por outro lado, observa-se, ainda, que a proposição em

exame se coaduna com o permissivo constitucional contido no
art. 24 da nossa Lei Maior, segundo o qual compete ao Estado
legislar concorrentemente com a União sobre a proteção e a
defesa da saúde.
Não há, portanto, impedimento de ordem constitucional ou
legal que inviabilize o trâmite do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.279/93, na forma como foi proposto.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Reinaldo Lima - Elisa Alves - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.279/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei ng
1.279/93 dispõe sobre a assistência integral à saúde
reprodutiva no Estado.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a esta
comissão emitir parecer sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A questão da saúde, no Brasil, assunto em pauta em todos os
noticiários, já foi sobejamente comentada.
Enumerar todos os fatores de que depende a saúde da

população é desnecessário. Basta mencionarmos os problemas
econômicos e sociais.
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As modificações recentes introduzidas no setor da saúde a
partir dos movimentos que precederam o que se convencionou
chamar de reforma sanitária, a VII e a IX Conferências de
Saúde e a criação do Sistema único de Saúde são eventos que
revelam fenômenos econômicos e sociais subjacentes.
Dentro da nova ordem que se impõe ao setor, destaca-se a
importância do surgimento de uma legislação criteriosa, para
atender às reais necessidades da população.
A matéria ora em exame, ou seja, a saúde reprodutiva, é do
mais alto interesse público. Embora se refira, em grande
parte, ao adulto, indica procedimentos essenciais à saúde do
concepto e do recém-nascido. Trata-se, portanto, de garantir
a saúde no início da vida.
Coincidentemente, no momento em que se noticiam as
comemorações do aniversário do primeiro bebê brasileiro
fecundado "in vitro, cujo nascimento reflete o avanço das
técnicas reprodutivas, é necessário que se estendam a todos
os benefícios do progresso.
Problemas comuns ao cidadão, como a esterilidade, a

contracepção, a prevenção do câncer e de doenças sexualmente
transmissíveis, os distúrbios pré-menstruais e do climatério
e a orientação sexual, são objeto das diretrizes traçadas
pelo projeto, que também se preocupa com a formação de
recursos humanos para a área.
A nosso ver, entretanto, cabem algumas emendas à matéria,
tendo em vista seu aprimoramento.
Estamos sugerindo a inclusão, no art. lg, de programas de
assistência ao climatério. As pesquisas epidemiolõgicas,
clínicas e tecnológicas previstas no art. 30 deveriam
estender-se, também, ao sexo masculino, visto estar a saúde
reprodutiva afeta aos dois sexos. Finalmente, estenderíamos
aos municípios conveniados do Sistema único de Saúde o
disposto no projeto.

Conclusão
Em virtude das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.279/93, com as Emendas flQS 1, 2 e 3,
apresentadas a seguir.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. lo o inciso seguinte:
'Art. lg - .............................................
X - programas de assistência ao climatério'.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao inciso IV do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - ..............................................
IV - o desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas,

clínicas e tecnológicas que garantam a assistência efetiva à
saúde da mulher e do homem.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art . ....

 

 Aplica-se o disposto nesta lei aos convênios
Udo Sistema único de Saúde celebrados entre o Estado e os

municípios.".
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993.
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Adelmo Carneiro Leão, Presidente - José Leandro, Relator -
Wilson Pires.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.279/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei no
1.279/93 dispõe sobre a assistência integral à saúde
reprodutiva no Estado e dá outras providências.
Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou,
quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei,
apresentando as Emendas do ng 1 ao 3.
Agora, vem o projeto a esta comissão, a fim de ser

examinado no 1Q turno.
Fundamentação

A proposição em análise não se enquadra nas proibições
previstas no art. 161 da Constituição Estadual. Os gastos
eventualmente decorrentes de sua execução correrão por conta
do Programa Saúde, já incluído na Lei Orçamentária Anual.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto de
lei, aperfeiçoado com as referidas emendas, não encontra
nenhum óbice à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.279/93, no lg turno, com as Emendas do
no 1 ao 3.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Péricles Ferreira, Relator
- Raul Messias - Jorge Hannas.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.367/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Canápolis.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.
Cabe, agora, a esta comissão emitir parecer para o 2g turno

de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, 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 desembolso financeiro. Não há despesas extras
nem, conseqüentemente, repercussão na lei do orçamento
anual
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo

prosperar nesta Casa.
Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.367/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias, Relator -
Péricles Ferreira - Jorge Hannas.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.418/93

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

A proposição em análise, do Deputado Glycon Terra Pinto,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Igreja
Evangélica Pentecostal Getsêmani , com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lo turno, sem emendas, cabe a esta
comissão, no 2g turno, deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Igreja Evangélica Pentecostal Getsêmani é uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, voltada para a
evangelização e a assistência a pessoas carentes.
A declaração de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar sua luta pela consolidação de seus ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.418/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.609/93

Comissão de Redação
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.609/93, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar com final a redação

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

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. lo - As 12 (doze) unidades administrativas denominadas
Departamentos, previstas na Deliberação da Mesa ng 458. de
31 de agosto de 1991, com a redação dada pela Deliberação da
Mesa flQ 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. 2o - Ficam extintos 6 (seis) cargos de Diretor de
Departamento, código AL-DAS-2-01, constantes no Anexo II da
Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990, modificado pelo
art. 4g da Resolução ng 5.126, de 21 de dezembro de 1992.
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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-DAS-2-04, mantido o símbolo
de vencimento, AL-S-02, e a forma de provimento.
Art. 3g - São instituídas 13 (treze) Funções Gratificadas

de Gerência-Geral de Área, que, nos termos de regulamento,
passam a integrar o Sistema de Gerenciamento da Secretaria
da Assembléia, criado pelo art. 3Q da Resolução ng 5.132, de
31 de maio de 1993.
Parágrafo único - Aplica-se à função instituída neste

artigo o disposto no art. 22 da Resolução no 5.115, de 29 de
maio de 1992, e no art. 4Q da Resolução nç 5.132, de 31 de
maio de 1993.
Art. 4g - A designação para exercício da Função Gratificada
de Gerência-Geral de Área, 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.

lg - Ressalva-se do disposto no caput a primeira
designação para a Função Gratificada de Gerência-Geral de
Área, para garantia da continuidade dos serviços.

2o - Pelo exercício da Função Gratificada de Gerência-
Geral de Área e das funções previstas nos incisos 1 e II do
art. 5, 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-5-02, observado o que dispõem os arts. 8Q e 11
desta resolução.
Art. 50 - Fica extinta a Função Gratificada de Encarregado
(FG1), a que se refere o art. 24 da Resolução nQ 5.086. de
31 de agosto de 1990, e as Funções Gratificadas de
Assistência e de Gerenciamento passam a denominar-se,
respectivamente, Função Gratificada de Nível Médio e Função

z
 

Gratificada de Nível Superior, sendo reservadas:
o - a Função Gratificada de Nível Médio (FGM) a ocupante de

cargo de Agente ou de 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-li e possua curso do
2g grau de escolaridade;
II - a Função Gratificada de Nível Superior (FGS) a

ocupante do cargo de Oficial ou de Técnico de Apoio às
Atividades da Secretaria, ou de 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. 6g - Os limites dos incisos 1 e II do art. 8Q e as
condições de que tratam os incisos 1 e II do art. 5g,
considerada a remuneração, serão aplicados ao servidor
pertencente ao Grupo de Execução de apoio à Administração,
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instituído pela Resolução flQ 5.105, de 26 de setembro de
1991, habilitado no processo unificado a que se refere o
art. 3g da Resolução no 5.132, de 31 de maio de 1993.
Art. 7g - Será incluído na revisão prevista no art. 6g da
Resolução no 5.126, de 21 de dezembro de 1992, da qual
resultará a redução global de 33 (trinta e três) posições
gerenciais ou de assessoramento, o quantitativo dos cargos
de Assessor previsto no Anexo 1 da citada resolução,
revogado o disposto no seu art. 5Q.
Art. 8g - A soma do valor do vencimento do servidor com o
do percebido pelo exercício da Função Gratificada não poderá
ultrapassar o valor dos padrões:

- AL-35, para ocupante de cargo de Agente ou de Oficial
de Apoio ás Atividades da Secretaria, no caso de Função
Gratificada de Nível Médio;
II - AL-42, para ocupante de cargo de Oficial ou de Técnico

de Apoio ás Atividades da Secretaria, ou de Procurador, no
caso de Função Gratificada de Nível Superior;
III - AL-45, para ocupante de cargo de Técnico de Apoio ás

Atividades da Secretaria, ou de Procurador, no caso de
Função Gratificada de Gerência-Geral.
Parágrafo único - Os limites previstos neste artigo não se
aplicam ás situações remuneratórias anteriores a esta
resolução que neles não estejam compreendidas, nem à
hipótese da opção a que se refere o art. 29 do Decreto ng
16.409, de 14 de julho de 1974.
Art. 9Q - Aplica-se á Função Gratificada de Nível Superior
e à Função Gratificada de Nível Médio o sistema de
designação a que se refere o art. 4g desta resolução.
Art. 10 - A estabilização na gratificação das funções de
que tratam os arts. 30 e 5Q desta resolução implicará o
posicionamento do servidor no padrão de seu cargo efetivo
cujo valor esteja mais próximo 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.

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 os valores da soma e do último padrão do
cargo no qual ficará posicionado, sobre o qual será
percentualmente calculada.

2g - 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 Diretor 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.
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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
Institucional, com as seguintes atribuições:
1 - assessorar a Diretoria-Geral no delineamento de

políticas diretrizes e prioridades referentes à área de
comunicação social da Assembléia Legislativa, a serem
submetidas à Mesa da Assembléia;
II - definir, acompanhar e avaliar, a partir das diretrizes

estabelecidas pela Mesa da Assembléia, o planejamento de
comunicação social da Assembléia Legislativa, propondo
eventuais ações corretivas.
Art. 13 - Compete ao Secretário:

- responsabilizar-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
II - assegurar o alinhamento 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 nível
estratégico, de interesse institucional;
IV - colaborar na proposição de políticas e diretrizes de

caráter institucional e estratégico, relativas ao âmbito de
atuação da Secretaria da Assembléia;
V - atuar em parceria com as demais Secretarias, visando à

obtenção dos resultados desejados.
Parágrafo único - As atribuições das Secretarias de que
trata o art. lo desta resolução, compatíveis com o disposto
neste artigo, serão especificadas pela Mesa da Assembléia.
Art. 14 - Compete ao Gerente-Geral, subordinado ao
respectivo Secretário:

- 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 n
5.086, de 31 de agosto de 1990, e na Área XII do Anexo IV da
Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990:

- coordenar o Programa de Higiene e Segurança do
Trabalho;
II - coordenar a implementação do planejamento
institucional e a elaboração dos planos diretores de
desenvolvimento de recursos humanos, de sistemas de
informação e de modernização administrativa.
Art. 16 - Será atribuída Função Gratificada de Nível

Superior ao servidor designado para coordenar o Programa de
Higiene e Segurança do Trabalho, observado, no que couber, o
disposto no art. 4, caput" e 1, desta resolução.
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Art. 17 - Os 3 (três) cargos de Coordenador de Área
previstos no art. 8g 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 da Mesa, passam a ser
cargos de Coordenador de Ensino, código AL-DAS-1-03, símbolo
de vencimento AL-S-03.
Parágrafo único - A designação para o exercício da Função

Gratificada de Nível Médio (FGM), na Secretaria da Escola do
Legislativo, será feita na forma prevista no art. 4,
caput e lo, desta resolução, observadas as competências
específicas previstas na Deliberação da Mesa ng 831, de 8 de
fevereiro de 1993.
Art. 18 - O último padrão da Tabela de Escalonamento
Vertical, constante no Anexo 1 da Resolução ng 5.133, de 6
de julho de 1993, passa a ser o AL-52, índice 35,3087.
Parágrafo único - A eficácia do disposto neste artigo fica
condicionada á redistribuição proporcional dos padrões na
carreira, nos termos de deliberação da Mesa, considerada a
alteração prevista no caput.
Art. 19 - Os mecanismos de desenvolvimento funcional
previstos no art. 6Q da Resolução ng 5.105, de 26 de
setembro de 1991, serão sistematizados nos termos de
regulamento, de modo a serem compatibilizados com os
dispositivos pertinentes da Resolução nQ 5.086, de 31 de
agosto de 1990.
Art. 20 - A Mesa da Assembléia disporá sobre a unificação
dos períodos aquisitivos e, no que couber, dos demais
critérios que, nos termos de regulamento, condicionem a
concessão de:

- 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 no 5.105, de 26 de setembro de 1991.
Art. 21 - O Conselho Administrativo, de que trata a
Resolução no 5.111, de 19 de dezembro de 1991, passa a
denominar-se Conselho de Administração de Pessoal, com
atribuição específica de colaborar com o Diretor-Geral na
definição e na execução da política de pessoal, mantidas as
competências dos incisos de VI a XIV do art. 3Q daquela
resolução, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem
conferidas mediante regulamento da Mesa da Assembléia, que
disporá sobre sua composição, mantida a participação de até
2 (dois) representantes dos servidores da Secretaria da
Assembléia.
Art. 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário e, em
especial, o art. 70 da Resolução no 5.132. de 31 de maio de
1993.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, Relator -
Jorge Eduardo.
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ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum'.
COMPARECIMENTO

- Às 9h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Ailton Vilela - Antônio Pinheiro - Cóssimo
Freitas - Eduardo Brás - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo - José Laviola - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Ibrabim Jacob) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 13, ás 20 horas.

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.877 (EX-
PROJETO DE LEI NQ 1.407/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO), QUE
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS SÍMBOLOS E
NÍVEIS DE VENCIMENTOS E DOS PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL E
MILITAR DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As onze horas e trinta minutos do dia dez de agosto de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Célio de Oliveira, Francisco Ramalho e Antônio
Júlio (substituindo este á Deputada Maria Elvira, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão
supracitada. O Deputado Célio de Oliveira, na ausência do
Presidente eleito, Deputado Geraldo Rezende, assume a
Presidência e, havendo número regimental, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar o parecer
do Relator, Deputado Francisco Ramalho. Este procede ã
leitura do seu parecer concluindo pela rejeição do veto
parcial oposto ao art. 11 e pela manutenção do veto
incidente sobre o art. 12. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. A Presidência suspende a reunião por
15 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho - Antônio

Júlio.



223

ATA DA lã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR No 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
As quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Célio de Oliveira
e Ajalmar Silva, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência esclarece que a
reunião se destina a apreciar o parecer do Relator, Deputado
Célio de Oliveira. Este emite parecer pela manutenção do
veto parcial oposto à Proposição de Lei Complementar ng
32/93. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira -

Ajalmar Silva
ATA DA la REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.889
(Ex-PROJETO DE LEI NQ 1.024/92, DO DEPUTADO WILSON PIRES),
QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQÜíDEOS PARA ATIVIDADES
POLICIAIS NO ESTADO
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove
de agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Márcio Miranda, Célio de
Oliveira (substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio, por
indicação da Liderança do PRS) e Francisco Ramalho, membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Miranda, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer sobre a matéria. Na ausência do Relator, Deputado
Alvaro Antônio, a Presidência redistribui a matéria ao
Deputado Célio de Oliveira. Este emite parecer pela
manutenção do veto total oposto à Proposição de Lei ng
11.889. Neste momento, passam a participar da reunião os
Deputado Wilson Pires e Marcos Helênio. Submetido a
discussão e votação, é o parecer rejeitado, vencido o
Deputado Célio de Oliveira. Registra-se a abstenção do
Deputado Márcio Miranda. O Presidente, nos termos do 2g do
art. 138 do Regimento Interno, designa novo Relator da
matéria ao Deputado Francisco Ramalho. Este emite parecer
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pela rejeição do veto total oposto à Proposição de Lei ng
11.889. Submetida a discussão e votação, é aprovada a nova
redação do parecer. Registram-se a abstenção do Deputado
Márcio Miranda e o voto contrário do Deputado Célio de
Oliveira. O Deputado Wilson Pires congratula-se com os
membros desta comissão pela rejeição desse veto e expõe as
vantagens da utilização de eqüídeos das raças manga-larga
marchador e campolina pela Policia Militar do Estado. A
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura da ata de encerramento dos trabalhos desta
comissão. Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao
Deputado Marcos Helênio que proceda á leitura da ata, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993.
Márcio Miranda, Presidente - Célio de Oliveira - Francisco

Ramal ho.
ATA DA 65g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Elisa Alves e Gilmar Machado, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. O Presidente faz a
leitura das correspondências encaminhadas á comissão e
solicita à assessoria que tome as devidas providências. A
Presidência passa à 2ê parte da reunião, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidas a discussão e a votação,
cada uma por sua vez, são aprovadas as seguintes
proposições: com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
Gilmar Machado, os Projetos de Lei ngs 284/91, no 2Q turno,

2 na forma do vencido no lo turno, 1.241 e 1.436/93, ambos no
lg turno e com emendas, que receberam o ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 1.418/93, no lg turno; com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Francisco Ramalho,
os Projetos de Lei ngs 1.081/92 e 1.375/93, ambos no 2g
turno, e 1.390 e 1.431/93, no lo turno; com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Ambrósio Pinto, os Projetos
de Lei ngs 1.227/93, no 20 turno, na forma do vencido no lg
turno, 1.380/93, no 2g turno, 1.388/93. no 1Q turno, com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 1.421
e 1.433/93, ambos no lg turno; com pareceres favoráveis da
Relatora, Deputada Elisa Alves, os Projetos de Lei ngs
1.257/93, no 2g turno, e 1.430/93, no lo turno, com a Emenda
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que
emite parecer favorável ao Requerimento ng 4.582/93.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
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Presidência submete a discussão e a votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei flQS 1.169/92, 1.217,
1.234, 1.240, 1.253, 1.292, 1.320 e 1.328/93, os quais são
aprovados. 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, 9 de agosto de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Célio de

Oliveira - Gilmar Machado.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Péricles Ferreira e Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do PFL), membros da comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Raul Messias, Gilmar
Machado, Roberto Carvalho e Wilson Pires. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a reunião tem por finalidade ouvir o Dr. Nuno
Monteiro Casasanta, Secretário Adjunto da Secretaria de
Agricultura; e os Srs. Benedicto Mestieri, Diretor Técnico
Operacional do CEASA; e Sebastião Neves Rocha, Presidente da
FETAEMG, sobre a possível privatização do CEASA. A seguir, a
Presidência convida-os para tomarem assento à mesa e, ato
continuo, registra a presença dos Srs. Romeu Lúcio de Souza,
Presidente da Associação dos Produtores do Mercado Livre dos
Produtos; Luiz da Silva Filho, Diretor de Política Agrícola
da FETAEMG, e Eduardo Nascimento, Assessor da FETAEMG. Em
seguida, o Presidente passa a palavra ao Dr. Nuno Casasanta,
que desfaz o clima de tensão reinante entre os dirigentes do
CEASA ante a ameaça de privatização veiculada pela imprensa,
afirmando que os novos recursos vão propiciar que se monte
um sistema de abastecimento melhor. Ele, conforme consta nas
notas taquigràficas, afirma que, com o advento do mercado
eletrônico, as centrais de abastecimento nos moldes do CEASA
estão fadadas a desativação. O assunto é amplamente debatido
pelos convidados e pelos parlamentares presentes. O Sr.
Sebastião Neves Rocha convida a Comissão de Agropecuária a
comparecer no CEASA em uma quinta-feira para que os
problemas levantados sejam vistos in loco". A Presidência
aceita o convite e assegura que vai levar a sugestão para a
próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e
convidados, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo - Péricles

Ferreira.
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ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ás nove horas e trinta minutos do dia dois de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Raul Messias, Paulo Pettersen, José Renato, Péricles
Ferreira e Sebastião Costa, membros da comissão supracitada.
Estão presentes também os Deputados José Militão e Gilmar
Machado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Paulo Pettersen que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reunião tem a finalidade de apreciar as matérias constantes
na pauta e solicita ao Deputado José Renato que faça a
leitura do Oficio ng CDL EX 75/95, do Clube de Diretores
Lojistas de Coronel Fabriciano, no qual aquela entidade
manifesta suas preocupações com a antecipação do
recolhimento do ICMS para o segundo dia útil do mês, segundo
decreto promulgado pelo Governador do Estado. Em seguida, o
Presidente designa o Deputado José Renato para estudar a
matéria e apresentar uma resposta àquela entidade.
Prosseguindo, informa que o Deputado Roberto Amara] foi
designado para relatar a Mensagem ng 340/93. do Governador
do Estado, que encaminha o Balanço-Geral do Estado relativo
ao exercício financeiro de 1992, nos termos do art. 135,
lg, do Regimento Interno. Encerrada a la parte dos
trabalhos, o Deputado José Militão encaminha à Mesa
requerimento em que solicita seja convidado o
Superintendente de Auditoria da Secretaria da Fazenda para
prestar esclarecimentos perante os membros desta comissão
sobre os trabalhos desenvolvidos por aquele órgão. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, que
emite pareceres sobre a aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais efetuada pelas seguintes entidades: Ação
Social Sul Mineira, de Três Corações; Associação de Amparo e
Promoção ao Carente do Distrito do Rio das Mortes, de São
João del-Rei; Departamento de Assistência Médico-Social da
Loja Maçônica Fraternidade Ubaense - DAMES -, de Ubá, e
Ipanema Futebol Clube, de Alfredo Vasconcelos. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Na fase de discussão e de votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia, o Deputado Roberto Amara], Relator da Mensagem
ng 340/93, emite seu parecer, em que conclui pela aprovação
da matéria, nos termos de projeto de resolução por ele
apresentado. Colocado o parecer em discussão, o Deputado
Raul Messias encaminha à Mesa requerimento de sua autoria,
em que solicita o envio a esta Comissão do relatório
contendo as decisões tomadas pela comissão encarregada do
problema orçamentário, referente à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, criada pela
Resolução ng 575/93; e solicita, ainda, seja convidado o
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Presidente daquela entidade para prestar esclarecimentos
nesta comissão sobre o repasse dos recursos constitucionais
que são devidos á FAPEMIG. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado, O Deputado Roberto Amara] informa que
se encontram presentes os Srs. Paulolinto Pereira,
Contador-Geral da Secretaria da Fazenda, e Heraldo
Guimarães, Assessor Parlamentar do mesmo órgão, que estão
aptos a esclarecer possíveis dúvidas relacionadas com a
prestação de contas do Governador do Estado. A Presidência
os convida a tomarem assento á mesa e passa-lhes a palavra.
O Sr. Paulolinto Pereira tece comentários sobre o Balanço-
Geral do Estado referente ao exercício financeiro de 1992,
principalmente no que diz respeito á FAPEMIG, e solicita a
presença do Dr. José Carlos Mendonça, Consultor desta Casa
para a área econômica, que o auxilia nas explanações.
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento em que solicita respostas do Tribunal de
Contas acerca do pedido de informações sobre o não
cumprimento do art. 212 da Constituição do Estado. A
Presidência informa ao Deputado que deixa de receber seu
requerimento, tendo em vista que a Secretaria-Geral da Mesa
adotou a prática de reiterar os pedidos de informações após
30 dias de sua expedição. Informa, ainda, que a data do
pedido do Deputado Gilmar Machado já ultrapassa esse prazo,
motivo pelo qual se acredita que aquele setor da Casa já
tenha tomado as devidas providências. Encerrada a discussão
do parecer do Relator sobre a Mensagem nQ 340/93. o
Presidente coloca-o em votação, e é ele aprovado, com o voto
contrário do Deputado Raul Messias. O Deputado José Renato,
Relator do Projeto de Lei nQ 909/92, no 20 turno, emite seu
parecer, em que conclui pela aprovação da matéria, com a
Emenda ng 1. Colocado em discussão e em votação, é o parecer
aprovado. Sendo Relator, também, do Projeto de Lei flQ
998/92, no lg turno, o Deputado José Renato solicita seja a
matéria convertida em diligência á CEMIG e á COPASA, o que é
deferido pela Presidência. O Deputado Roberto Amaral
Relator do Projeto de Lei nQ 1.108/92. no 2Q turno, emite
seu parecer, em que conclui pela aprovação do projeto, na
forma do vencido no 1Q turno. Submetido a discussão e a
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos convidados 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, 9 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias - Péricles

Ferreira - Jorge Hannas.
ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia dois de setembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira e João Batista,
membros da comissão supracitada. Constatada a existência de
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número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Batista
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
o Presidente distribui ao Deputado Péricles Ferreira a
Proposta de Emenda à Constituição ng 37/93. Passa-se, então,
à fase de discussão e votação de matéria sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Péricles
Ferreira emite seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação, é
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto - Jorge

Eduardo.
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Belo Horizontge, quarta-feira, 15 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani -

Adelmo Carneiro Leão - Bernardo Rubinger - Cóssimo Freitas -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - João Batista - José Laviola - José Leandro -
Mílton Salles - Roberto Luiz Soares - Tarcísio Henriques -
Wilson Pires.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de amanhã, dia 14, às 14 horas, com seguinte ordem do dia:
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A COMEMORAR O 75Q ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO, EM

12 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Palavras do Deputado Gilmar Machado - Apresentação do
coral - Discursos - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Homero Duarte - Ibrabim Jacob - João Batista - João Marques
- José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Miguel Barbosa - Milton Salies - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado Elniiro 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.

Ata
- O Deputado Amilcar Padovani, 2Q-Secretário ad hoc,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Geraldo Rezende e Baldonedo Napoleão para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido, para tomarem assento à mesa, o
Exmo. Sr. Diretor-Geral do Colégio Batista Mineiro, Prof.
Ader Alves de Assis; o Presidente da Convenção Batista
Mineira, Pastor José Renê Toledo; a Exma. Sra. Maria Salete
Gimenes, representante do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, o Deputado Bonifácio Andrada; o
Exmo. Sr. Vereador João Leite da Silva Neto, DD. Secretário
Municipal de Esportes.

Destinação da Reunião
O Sr.

 

 Presidente - Destina-se a presente reunião à
comemoração dos 75 anos do Colégio Batista Mineiro.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido as senhoras e senhores para,

de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional.
- Executa-se o Hino Nacional

Palavras do Deputado Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado, autor do requerimento que suscitou a realização da
presente reunião.
O Deputado Gilmar Machado - Exmo. Vice-Presidente da Assem-
bléia Legislativa, no exercício da Presidência, Deputado
Elmiro Nascimento; Exmo. Diretor-Geral do Colégio Batista
Mineiro, Prof. e Pastor Ader Alves de Assis; Exmo.
Presidente da Convenção Batista Mineira, Pastor José Renê
Toledo; Exma. Sra. Maria Salete Gimenes, representante do
Secretário de Administração. Deputado Bonifácio Andrada;
Exmo. Vereador João Leite da Silva Neto, Secretário Mu-
nicipal; é com grande satisfação que nos unimos àqueles que
hoje rendem homenagem ao renomado educandário Colégio
Batista Mineiro, na ocasião em que comemora 75 anos de
vitoriosa existência.
Já dizia, há mais de 2 mil anos, na antiga Grécia, berço da
civilização ocidental, o grande filósofo e matemático
Pitágoras: Eduquem-se os meninos, e não será necessário
castigar os homens. A missão, pois, de educar é uma tarefa
muito séria e do interesse de todos aqueles que integram uma
sociedade, visto que a boa ou a má educação vai produzir
conseqüências correspondentes, que afetarão o corpo social.
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O País e o mundo estão estarrecidos com o recente episódio
da chacina dos meninos da Candelária, no Rio. O chocante
fato, que mancha de vergonha este País que se vangloria de
ser a maior nação cristã do mundo, tem sua explicação no
campo sócio-econômico. Vivemos numa terra de gritantes
desigualdades, onde poucos dispõem de muito, e muitos não
têm nada. E estes, em conseqüência, têm suas oportunidades
tolhidas na luta pela vida, pela dignidade e pelo bem-estar
geral. Numa sociedade desse tipo, a mentalidade que se
forma, a maneira de se encarar e analisar a problemática
social, é determinada pelas elites, dentro de uma
perspectiva que vê o pobre nessa condição porque é vadio,
porque não aproveita as oportunidades da vida. E, em
conseqüência de seu fracasso em se adaptar á dinâmica
social, transforma-se em um estorvo, um perigo para o resto
da sociedade. Essa mentalidade obliterada da realidade é que
tem levado ao tratamento desumano e cruel dado aos meninos
de rua: são pivetes vadios, e a sociedade precisa 'limpar"
sua presença das ruas das grandes cidades. E uma
interpretação hipócrita e desumana. Na verdade, essa
escória social" (como é classificada, por desdém) se forma
pelo egoísmo das elites, pelo descaso das autoridades e pelo
comodismo da sociedade em geral
A educação é uma tarefa que compete á sociedade; deve ser
ministrada à juventude visando a iniciá-la nos preceitos,
nos valores e na cultura, a fim de que cada indivíduo se
torne co-participe dessa sociedade. A educação é, pois, um
dos pilares da vida social e constitui uma das necessidades
elementares de todo indivíduo, sem exceção, assim como a
alimentação, a habitação, o trabalho, os meios de transporte
e a assistência à saúde. Negar a grande parcela da sociedade
o direito a esses benefícios, além de desumano, é criar
condições para a anarquia social completa. Aos meninos
chamados pejorativamente "meninos de rua" tudo isso é
negado. Antes de marginais da lei, são marginais da
sociedade: não têm lar, não têm familia, não têm educação.
E, não tendo educação, são rejeitados pela sociedade, ou
melhor, são repelidos por ela. E através da educação que se
formam cidadãos conscientes, responsáveis e capazes. E
mediante a educação das novas gerações que se revelam as
virtudes de um povo. "A educação pelo medo deforma a alma",
dizia o poeta Coelho Neto. "A violência jamais resolverá uma
questão que não pôde ser resolvida pacificamente, apregoava
o apóstolo da paz, Mahatma Gandhi.
O Colégio Batista Mineiro, que hoje temos a satisfação de
homenagear, tem sua história assentada sobre as bases de um
compromisso sério com a educação, por isso é um dos
estabelecimentos de ensino mais bem sucedidos do nosso
Estado, desde o longínquo ano de 1918, quando foi criado
pelo Pastor Pendleton Maddox, na jovem Capital mineira.
Desde então, contando com Diretores competentes e capazes,
dotados de espírito empreendedor, o colégio não parou de
crescer. A preocupação de seus Diretores tem sido, ao longo
do tempo, com a formação integral do educando: cívica,
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cultural, cientifica, espiritual, social e política, dentro
de uma filosofia de trabalho filantrópica, sem finalidade
lucrativa. Com esse propósito, o Colégio Batista Mineiro
procura formar cidadãos úteis, sem questionar condições de
raça, cultura e credo, num esforço permanente para congregar
e irmanar os jovens na luta por urna vida melhor. Decorridos
75 anos de sua existência, a instituição é um modelo no
ramo, pois encara a educação de forma positiva, base para a
formação da cidadania e a construção do progresso. Seu êxito
foi reconhecido pela sociedade e pelas autoridades, a ponto
de estimularem sua expansão, instalando núcleos em outros
municípios do Estado, como Betini e Ouro Branco; esperamos
que se estenda também a Uberlândia. Hoje, esse vitorioso
educandário pode almejar horizontes mais amplos e
ambiciosos, até o nível superior de ensino, com a
implantação de faculdades de Administração e de Filosofia.
A tradição e a idoneidade dos batistas no campo do ensino
são atestadas pela história do Colégio Batista Mineiro e
pelo vasto contingente de seus ex-alunos, integrados na
construção da sociedade brasileira como profissionais
competentes nas mais diversas áreas das atividades sociais.
Pelo Colégio Batista Mineiro passaram, ao longo desse tempo,
milhares de alunos, em busca de formação humana, os quais
hoje são pessoas plenamente realizadas profissional e
socialmente, servindo conscientemente à comunidade, ao
Estado e à Pátria, graças, em grande parte, à educação
adquirida nos bancos escolares; é o caso, por exemplo, do
ilustre Prefeito de nossa Capital, Patrus Ananias.
Igualmente, os Vereadores Alberto Duarte e Raul Lima Neto
tiveram a honra de estudar ali. O Ministro do Tribunal
Superior de Justiça, Sálvio Figueiredo Teixeira, e o
Desembargador Fernando Gonçalves, do Tribunal Regional de
Brasília, são exemplos de destaque do Judiciário que, como
muitos outros cidadãos honrados, passaram pelo Colégio
Batista Mineiro e hoje projetam, por todos os cantos do
Pais, o conceito elevado do padrão de ensino desse destacado
educandário. Estamos, pois, orgulhosos desta comemoração
vitoriosa. São 75 anos de profícuo trabalho, coroado de
pleno êxito. Parabenizamos, por isso, sua diretoria e
pedimos a Deus que continue iluminando o seu caminho para
que, por muitos anos ainda, possa formar uma juventude
comprometida com os mais profundos valores do cristianismo,
visando a uma sociedade mais justa e fraterna.

Apresentação do Coral
O Sr. Presidente - Neste momento, ouviremos o Coral
Infanto-Juvenil do Colégio Batista Mineiro, sob a regência
da maestrina Ione Beilézia.
(- Apresentação do coral do Colégio Batista Mineiro.)

Discursos
O Sr. Presidente - A Presidência passa, neste instante, a
palavra ao ilustríssimo Prof. Ader Alves de Assis, Diretor-
Geral do Colégio Batista Mineiro.
O Prof. Ader Alves de Assis - Exmo. Sr. lo-Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
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exercício da Presidência desta reunião especial Deputado
Elmiro Nascimento; Exmo. Sr. Presidente da Convenção Batista
Mineira, Pastor José Renê Toledo; Exma. Sra. Maria Salete
Gimenez, representante do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, Deputado Bonifácio Andrada, a quem
faço uma menção especial por ser ex-aluna que ainda se
emociona com o cântico do Hino do Colégio Batista; Exmo. Sr.
Vereador João Leite da Silva Neto, Secretário Municipal de
Esportes; Srs. Deputados, caros professores e funcionários
do Colégio Batista Mineiro, alunos, senhores e senhoras,
consideramos esta uma oportunidade da mais alta
significação e uma grande honra para a Convenção Batista
Mineira e para o Colégio Batista Mineiro. Registramos o
nosso agradecimento pela distinção concedida por esta As-
sembléia e, de forma especial, pelo trabalho dedicado do
Deputado Gilmar Machado, nosso irmão em Cristo, e que está,
hoje, desempenhando o trabalho importante de Deputado.
Este momento é, talvez, dos mais importantes na vida do

Colégio Batista Mineiro e, certamente, passará a integrar,
somado a muitos outros, a história deste hoje conceituado e
respeitado educandário no Estado de Minas Gerais.
Este momento é importante pelo significado deste ato. Esta
reunião especial representa o reconhecimento da grandeza da
obra educacional em nosso Estado, que, neste momento, está
passando por circunstâncias difíceis, como vem acontecendo
com toda a sociedade brasileira.
Ainda assim, a educação tem reagido e lutado para
transformar essa realidade e sobreviver a ela, dando mostra
de grande resistência e de inesgotável vitalidade. A
escassez de recursos, em todos os níveis e segmentos, não
tem sido motivo para o esmorecimento das autoridades
encarregadas de gerenciar a educação. O colégio recebe esta
homenagem como integrante desse segmento e como expressão
desse trabalho que se realiza para a reconstrução de nossa
sociedade e de nosso povo.
A escola é sempre um feixe de luz, um raio de esperança,
uma possibilidade de reconstrução na indecisão dos momentos
obscuros que atravessamos.
Consideramos este ato de importância singular,
especialmente pela grandeza desta Casa que representa o povo
mineiro. Neste ato, esta Assembléia - que, com sabedoria,
tem administrado as questões políticas e globais de nosso
Estado, juntamente com o Executivo - confere grande
significação ao ensino do Colégio Batista.
Honra-nos, sobremaneira, esta homenagem do Legislativo,
cientes que somos da investidura e competência deste Poder,
respaldado pelo sufrágio do povo, enriquecido pela herança
histórica de que é depositário. Aqui se tomaram decisões
importantes e se lançaram bases e diretrizes na solução de
questões fundamentais e decisivas, contribuições memoráveis
para a nossa história; toda uma memória rica de realizações
que esta Assembléia tão bem representa. Registramos nossa
esperança e nossa confiança na contribuição que os políticos
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mineiros certamente darão à transformação e á construção de
nossa Pátria.
E com satisfação que, neste momento, representamos o povo
batista, que sonhou, idealizou, construiu e sustentou o
Colégio Batista Mineiro.
Honra-nos, também, representar os diretores e ex-diretores,
que, através dos anos, um após outro, dedicaram suas vidas á
realização de um ideal e à construção da grandeza deste
Colégio.
Honra-nos representar hoje a contribuição que o Colégio
recebeu da Missão Batista Americana, que doou o grande
patrimônio de que dispõe o educandário, sem pedir nada em
troca, a não ser que ele seja exclusiva e irreversivelmente
dedicado à obra da educação no Estado de Minas Gerais.
De igual forma, representamos a soma de todos os esforços

anonimamente realizados pelos funcionários e professores que
trabalharam e ainda trabalham no Colégio.
O Colégio Batista ergue-se sobre a abençoada colina que
toma o seu nome e, bem de cima e do alto, vê crescer a
cidade por todos os seus horizontes belos, velando pelo
futuro da sua juventude. E guardião de valores preciosos,
divulgador da cultura, semeador da ciência, construtor do
caráter, criador de novas e melhores condições para a vida
enquanto ensina e educa, nesse complexo universo que é a
culta e bela cidade de Belo Horizonte, sua gente, seus
filhos, sua valorosa juventude.
A obra educacional batista tem alguns pilares sobre os
quais constrói seu edifício. Primeiro, a qualidade da
educação que realiza. Não é nossa pretensão estar na frente,
mas estamos juntos aos melhores padrões de ensino, das mais
modernas técnicas. A busca da modernidade é elemento
essencial à realização da inserção do jovem na sociedade, de
forma natural. O segundo pilar sobre o qual construímos é o
respeito ao ser humano como sujeito dos fatos e da história,
o construtor de todo o bem social. O ser humano não pode ser
violentado pelos processos e conjunturas, nem se lhe permite
ser violento. Terceiro, é preciso não esquecer nunca que há
valores eternos, que se expressam de formas diferentes.
Todavia, jamais poderão ser esquecidos. E preciso encontrar
os valores da honestidade, da solidariedade, do respeito, do
amor ao semelhante. Seres preparados nos melhores parâmetros
da tecnologia e desprovidos dos valores fundamentais à vida
individual e coletiva poderão ser ao mesmo tempo
transformados em gênios ou em monstros.
O tesouro de nossos valores é a Bíblia, a palavra de Deus.

O mestre perfeito da moral é Jesus Cristo, o filho de Deus.
Neste livro que simbolicamente passaremos às mãos do Sr.

Presidente desta reunião especial, Deputado Elmiro
Nascimento, estão as palavras de Cristo, a palavra bendita
de Deus, que é o próprio Jesus. O Colégio, ao educar,
pretende também enriquecer a alma de seus alunos com os mais
preciosos valores. Deixando com o Sr. Presidente este livro,
a palavra eterna, sempre rica e atual, a Bíblia, apresenta-
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mos o coração de nossas crenças, o fundamento de nosso
trabalho e de nossas esperanças de ver um futuro melhor.
Convidamos o Pastor José Renê Toledo para, em nome da

Convenção, passar às mãos do Sr. Presidente este exemplar da
Bíblia como símbolo do nosso ideal e da nossa vontade.
Estaremos, assim, naquela colina, naquela esquina, recebendo
a juventude e enriquecendo a alma do povo mineiro com o
evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
(- O Pastor José Renê de Toledo procede à entrega da

Bíblia.)
O Pastor José Renê de Toledo - 'No principio criou Deus os
céus e a terra. Assim começa, nobre Deputado, este livro
que para nós é o Livro Maior. Certamente que, como
representante do povo nesta Casa. V.Exa tem que manusear
muitos livros e códigos, mas aqui está para nós a Carta
Magna, aqui está para nós a origem de todas as coisas.
Esta introdução, este primeiro versículo é para nós o
inicio de uma história e não de uma estória. Este é o livro
que tem norteado o Colégio Batista Mineiro há 75 anos. Este
também é o livro que tem norteado a vida do Deputado Gilmar
Machado, autor da proposição que gerou esta solenidade.
Estão escritas, em nome do Colégio, as seguintes palavras:
"Este livro irá ajudá-lo a escolher o caminho, a ir em
frente quando não souber, a caminhar quando não souber por
onde, a ver o futuro mesmo que não saiba o quê. Ele abre os
olhos da alma. Deus o ajuda em seu importante trabalho como
político.
Belo Horizonte, 12/8/93."
Pedimos a Deus que este livro possa estar norteando seus

atos aqui nesta Casa do povo.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente -. Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao Prof. Ader uma placa alusiva á comemoração,
como homenagem desta Assembléia ao Colégio Batista Mineiro
pelos seus 75 anos de existência.
A placa diz o seguinte: 'Ao Colégio Batista Mineiro, no
transcurso do seu 75Q aniversário de fundação, o
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais pelo seu compromisso com a qualidade do ensino e pela
sua história de afirmação como instituição de educação e
cultura.
Belo Horizonte. 12 de agosto de 1993.".
(Entrega-se a placa)

Palavras do Sr. Presidente
O Brasil, para manter-se governável, necessita, com

urgência, de mudanças profundas e efetivas. A esse respeito,
há o consenso das mais diversas parcelas da sociedade. Fala-
se em revisão da Constituição, em reestruturação do quadro
partidário, em novas regras para a administração pública.
Se há, entretanto, uma grande e autêntica reforma, tão
inadiável quanto necessária, é a reforma das consciências.
Ela não se faz por decretos nem por medidas provisórias. Ela
é fruto do trabalho obstinado, do esforço heróico dos
educadores. Só eles têm o poder de debelar as trevas do
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espirito. Só eles podem salvar do caos e do fracasso
gerações inteiras.
Por isso, reveste-se de especial significado a homenagem

que o povo mineiro, por meio de seus representantes, presta
hoje a um dos mais tradicionais educandários de nossa
Capital, que atua entre nós há 75 anos.
O Colégio Batista Mineiro nasceu num tempo em que eram
raras as escolas e em que dedicar-se ao ensino exigia fé
missionária, coragem desbravadora e força de gigantes. A
criação dessa instituição, por um grupo cofessional
minoritário, teve que vencer as resistências da sociedade da
época, marcadamente tradicionalista. Aos mais fortes, porém,
os desafios só fazem avançar.
O estabelecimento, vencidas as dificuldades iniciais,
firmou-se e cresceu, oferecendo-se como opção não só ás
famílias evangélicas, mas a todos que buscassem educação de
qualidade.
Seu compromisso com a formação integral do ser humano
tornou-se sementeira de líderes e de cidadãos exemplares,
que prestaram e ainda prestam os mais relevantes serviços às
comunidades mineira e nacional.
Sempre na vanguarda, sem medo de inovar, o Colégio Batista
Mineiro ousou as mais modernas práticas pedagógicas,
inspirando mudanças importantes nos próprios hábitos
educacionais de Minas. Mantendo-se à frente de seu tempo, o
educandário o fez, porém, com a seriedade de quem se sabe
responsável pela formação de pessoas.
Hoje, o nome da escola está consolidado como uma das

grandes instituições de ensino do lg e 2Q graus, que já se
prepara para atuar também no 3Q grau, com o Instituto
Superior de Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas. Esse
será, certamente, mais um empreendimento vitorioso,
oferecendo, em breve, à comunidade a possibilidade de
formação de profissionais competentes e comprometidos com os
valores cristãos.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais reconhece, neste
momento, os muitos méritos do Colégio Batista Mineiro, que
há 75 anos vem promovendo, incessantemente, em nossa
sociedade, uma reforma de consciências, sem a qual não há
desenvolvimento autêntico nem paz duradoura.
Por isso, dirigindo-nos à atual diretoria e ao corpo
docente, queremos estender a gratidão da gente de Minas a
todos aqueles que, desde a fundação do estabelecimento,
construíram, em nosso Estado, esse valioso patrimônio
cultural, educacional e humano. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da presente reunião,
a Presidência agradece às autoridades e aos demais
convidados o comparecimento, encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 13, às
9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12 DE
AGOSTO DE 1993, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE DEBATE SOBRE 0
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TEMA "LIMITES E ALTERNATIVAS DA REVISÃO CONSTITUCIONAL,
PRIMEIRA ETAPA DO CICLO NACIONAL DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOBRE A REVISÃO
CONSTITUCIONAL

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - Composição da Mesa - Destinação da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discurso do Deputado
Clêuber Carneiro - Palavras do Dr. João Pimenta da Veiga
Filho - Palavras do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho -
Palavras do jornalista Mauro Santayanna - Palavras do Dr.
Oscar Dias Corrêa - Palavras do Sr. Coordenador - Debates
com o Plenário - Considerações finais dos debatedores -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
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 - Dílzon Melo
- Eduardo Brás - Ermano Batista - 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 - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - 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 - 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.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar,
para tomarem assento à mesa, o Dr. Oscar Dias Corrêa; o Dr.
João Pimenta da Veiga Filho; o Prof. Manoel Gonçalves
Ferreira Filho; o jornalista Mauro Santayanna; o Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador
Amílcar Martins; e o Deputado Clêuber Carneiro, Coordenador
dos trabalhos de contribuição da Assembléia Legislativa à
revisão da Constituição da República.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização de
debate sobre o tema 'Limites e Alternativas da Revisão
Constitucional", primeira etapa do Ciclo Nacional de Debates
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre a
revisão constitucional.
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Palavras do Sr. Presidente
O Si'. Presidente - Exmo. Sr. conferencista, Dr. Oscar Dias
Corrêa; Dr. João Pimenta da Veiga Filho; Prof. Manoel
Gonçalves Ferreira Filho; jornalista Mauro Santayanna; Exmo.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
Vereador Amilcar Martins; Exmo. Sr. Deputado Clêuber
Carneiro, Coordenador dos trabalhos de contribuição da
Assembléia Legislativa à revisão da Constituição da Repú-
blica; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; autoridades
presentes, meus senhores e minhas senhoras; um bom texto
constitucional é referência obrigatória e instrumento
indispensável para a defesa do estado democrático de direito
e para a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária.
Ninguém negaria, hoje, os avanços obtidos pela Assembléia
Nacional Constituinte de 1988 e as virtudes de uma Lei Maior
que nos ajudou a superar crises gravíssimas, sem que fossem
sequer arranhadas nossas instituições democráticas; todavia,
não há obra humana perfeita. A norma não é imune ao
movimento da história. Mostrou o Constituinte sua sabedoria
ao inserir na própria Constituição da República dispositivo
prevendo sua revisão.
Segmentos cada vez maiores de nossa sociedade manifestam
preocupação com as imperfeições do texto constitucional
vigente; imperfeições que, no dizer de muitos, fazem do
Brasil um pais ingovernável.
Se, porém, a revisão constitucional parece oportuna e mesmo
necessária, é preciso, a todo o custo, evitar que ela se
torne escrava dos interesses de grupos insaciáveis de
riqueza e de poder. E preciso que ela se faça em consonância
com os interesses maiores da Nação e em beneficio de toda a
gente brasileira.
Para se atingir esse objetivo, um só é o caminho a ampla
mobilização do povo, para que, participando ativamente do
processo revisional, seja pela apresentação de propostas e
sugestões, seja pelo acompanhamento atento dos trabalhos
parlamentares, cada brasileiro possa exercer sua cidadania e
tornar-se co-responsável pelos destinos do Brasil.
Em todas as ocasiões, Minas madrugou em defesa da

democracia. Por isso, esta Casa não poderia ficar ausente do
processo que em breve terá inicio. Ainda mais que, num
futuro próximo, seremos chamados a rever a Constituição
mineira, para adequá-la às mudanças efetuadas na Lei Máxima
da República.
Neste momento, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais dá
inicio a um projeto que se desenvolverá em duas etapas. Na
primeira, que agora começa, será estruturada, em sintonia
com o povo das Gerais, a contribuição deste Poder para a
revisão da Constituição Federal. Na segunda, cuidaremos do
texto de nossa própria Lei Fundamental.
Para ambas as etapas, convocamos o povo, a sociedade civil

organizada, as lideranças deste Estado, a fim de que, num
verdadeiro mutirão cívico, possamos colaborar na produção de
um texto que abra novos horizontes para os brasileiros.
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Queremos, desde já, augurar aos participantes deste
encontro e dos que se seguirão a ele dias de fecundo
trabalho.
Esta Casa agradece aos expositores e a todos os presentes a
presteza e o interesse com que atenderam a nosso convite.
Esta Presidência vai passar a coordenação desta parte da
reunião ao Deputado Clêuber Carneiro, Coordenador dos
trabalhos de contribuição da Assembléia Legislativa á
revisão da Constituição da República.

Discurso do Deputado Clêuber Carneiro
O Sr. Coordenador (Deputado Clêuber Carneiro) - Está
instalado o Ciclo Nacional de Debates sobre a revisão
constitucional, patrocinado pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Agradeço ao Presidente José Ferraz e
á Mesa da Assembléia pela indicação do nosso nome para
coordenar tão importante trabalho.
A revisão da Constituição Federal deverá ter inicio em

outubro próximo ou deverá ser adiada para 1995? E ela uma
necessidade imposta pelo momento político nacional, ou, como
entendem alguns juristas, passou a ser desnecessária, depois
que o plebiscito sobre a forma e o sistema de governo se
definiu pela república presidencialista? Realizada a
revisão, ainda no ano em curso, quais os seus limites?
Rever-se-á todo o texto ou apenas uma parte dele? Deve-se
considerar o Congresso Nacional investido de um mandato
constituinte extraordinário para realizar a revisão ou está
ele impedido de fazê-la?
Para tentar responder a essas e outras questões, tendo em

vista a necessidade de se preparar para a importante tarefa
de rever a Constituição do Estado, após o encerramento do
trabalho de revisão do Congresso, é que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais tomou a iniciativa de
realizar o presente Ciclo Nacional de Debates sobre a
revisão constitucional.
Na condição de Coordenador desta mesa-redonda e dos debates
que se seguirão, desejo ressaltar o empenho deste Poder
Legislativo em manter-se sintonizado com os grandes debates
políticos nacionais, reunindo, no Plenário Juscelino
Kubitschek, juristas de renome nacional e representantes de
partidos e entidades da sociedade civil para examinar e
debater, entre outros, temas como a organização dos Poderes,
a administração pública, a reforma tributária, o
financiamento da seguridade social, o ordenamento político-
eleitoral e  política hídrica eminerária.
Embora os aspectos processuais da revisão estadual estejam,
em grande parte, condicionados a definições futuras, em
nível federal e estadual, isso não impede que os debates
realizados neste Plenário se façam com amplitude e
profundidade. Com isso, tenho certeza de que importantes
subsídios serão oferecidos por esta Casa ao Presidente da
Assembléia Nacional Revisora, quando se inaugurarem os seus
trabalhos.
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A alta qualificação intelectual dos expositores convidados
a participar deste Ciclo Nacional de Debates é, por si só,
uma garantia do êxito da iniciativa.
o Dr. João Pimenta da Veiga Filho, ex-Deputado Federal, ex-
Prefeito de Belo Horizonte e advogado militante, é um homem
público com importantes serviços prestados ao seu Estado e
ao Brasil.
O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho é Doutor em Direito
pela Universidade de Paris, Professor Titular de Direito
Constitucional da Faculdade de São Paulo e ocupou
importantes cargos públicos, tendo sido Secretário-Geral do
Ministério da Justiça, Vice-Governador e Governador interino
do Estado de São Paulo, Senador da República e Ministro da
Justiça interino. Publicou, ainda, extensa obra jurídica.
Jornalista com passagem marcante por todos os grandes

jornais do Pais, correspondente do "Jornal do Brasil" e da
"Folha de S. Paulo" em vários países e Adido Cultural em
Roma, de 1971 a 1990, Mauro Santayanna é um é um dos nomes
mais prestigiosos da imprensa brasileira.
Professor de Direito e de Economia, o Dr. Oscar Dias Corrêa
foi Deputado Estadual e Federal, Secretário e Ministro de
Estado, além de Ministro do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior Eleitoral. E membro da Academia Brasileira
de Letras e da Academia Mineira de Letras. Publicou
importantes obras jurídicas.
Feita a apresentação dos expositores, podemos dar inicio

aos nossos trabalhos.
Esta coordenadoria, com prazer, passa, agora, a conceder a
palavra aos expositores, que disporão de 15 minutos, cada
um, para fazer seu pronunciamento.
Com a palavra, o primeiro expositor, Dr. João Pimenta da

Veiga Filho.
O Dr. Jogo Pimenta da Veiga Filhos - Exmo. Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado José Ferraz; companheiros expositores Ministro
Oscar Corrêa, Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho e
jornalista Mauro Santayanna; Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Amilcar Viana Martins; Sr. Coordenador dos
trabalhos de revisão constitucional da Assembléia
Legislativa, Deputado Clêuber Carneiro; desejo, de início,
agradecer o convite formulado para estar aqui, hoje, a fim
de debater predominantemente o tema "Revisão da Constituição
Federal Brasileira".
Sabemos que alguns setores da sociedade brasileira se põem
contra a revisão constitucional e o fazem com base nos
seguintes pontos: o primeiro deles é que, tendo sido
derrotado o plebiscito que propunha a mudança do sistema de
governo, não teria sentido a revisão constitucional, que só
havia sido proposta em virtude dessa possibilidade; outros
contestam a legitimidade de o Congresso, em fim de mandato,
promover trabalho de tal envergadura, e outros, ainda, têm O
receio de que, em meio à grave crise nacional que vivemos, o
deixar a Constituição Federal em aberto constitua grave
risco às próprias instituições. Sobre isso, devo dizer que
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não acompanho os que hesitam em fazer a revisão
constitucional, e não o faço porque, quanto ao primeiro
argumento, não vejo nenhuma relação formal entre o ple-
biscito e a revisão no espírito dos Constituintes que
redigiram a Constituição de 1988. Primeiro, porque isso não
está dito em nenhum ponto da Constituição. Em segundo lugar,
porque me recordo com exatidão de que a proposta de revisão
constitucional foi apresentada no Plenário da Constituinte
muito antes da fixação do plebiscito para a discussão da
forma e do sistema de governo. Portanto, fatos tão
distanciados na forma e no espírito dos Constituintes não
podem ter nenhuma relação. Quanto a estar o Congresso em fim
de mandato, aí está uma das contradições dos que defendem a
não-realização da revisão, porque aceitariam a revisão, com
esse mesmo Congresso, se o plebiscito tivesse sido aprovado.
Todos sabem que os Deputados e Senadores eleitos em 1990 já
o foram com a expressa disposição da revisão constitucional
em 1993. Finalmente, penso que, quanto ao receio de se
deixar a Constituição em aberto em momento de crise, é ele,
ainda, infundado ou foi repelido, uma vez que se está em via
de estabelecer forma regimental ágil, inteligente e adequada
para não se permitir que isso ocorra.
Portanto, afastados os temores da revisão constitucional, é
preciso que se determine como será esse processo. O que é
revisão constitucional? E exatamente uma mudança de
processo. O que se convencionou chamar de revisão
constitucional, nos moldes da revisão ocorrida, por exemplo,
em Portugal, é a mudança dos processos. O Congresso deixa de
ser bicameral e passa a ser uma assembléia revisora
unicameral . Os parlamentares ficam dispensados do chamado
apoiamento de assinaturas, para a apresentação de suas
emendas à Constituição. Finalmente, há alteração do
"quorum", que deixa de ser de 3/5 e passa a ser de maioria
absoluta. Isso é, em síntese, um processo de revisão
constitucional. Discutir a sua necessidade ou não parece-me
matéria vencida, mas, de qualquer modo, se tivéssemos de
reabrir a discussão, deveríamos perguntar aos brasileiros se
pensam que a nossa Constituição é contemporânea, é exata, ou
se é um texto que, sem ferir nenhum principio democrático,
merece alguns reparos ou ajustes. Tenho a certeza de que a
esmagadora maioria dos brasileiros diria que o texto
constitucional, que contempla alguns aspectos importantes da
legislação brasileira, que agasalhou conquistas sociais
importantes, merece, agora, passados alguns anos de sua
aplicação, sofrer esses ajustes e reparos.
Mas como se dará essa revisão? E preciso, até pela
discussão feita nesses dias, pelas Presidências da Câmara e
do Senado, avançar a discussão do processo legislativo para
a revisão constitucional. A nossa opinião é a de que, no dia
6 de outubro, o Congresso deve reunir-se em assembléia
unicameral , presidida pelo seu membro de idade mais
avançada, que aprovará medidas regimentais provisórias,
segundo as quais será eleito o Presidente titular. Após a
eleição do Presidente, que deverá compor uma Mesa
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provisória, por sua livre escolha, a assembléia deverá
reunir-se e aprovar o texto regimental. Depois disso, far-
se-á a eleição dos demais membros da Mesa, titulares, e, a
partir daí, a assembléia começa, efetivamente, a fazer a
revisão constitucional. Portanto, não me parece que caiba a
discussão, que está hoje em toda a imprensa, preocupando os
brasileiros, sobre quem deve presidir: se o Presidente da
Câmara, se o do Senado. Quem deve presidir a assembléia
unicameral é aquele que a própria assembléia eleger, de
forma livre e soberana. Pode ser o Presidente da Câmara,
pode ser o do Senado, ou pode ser qualquer outro dos seus
integrantes.
Iniciado o processo de votação, é preciso que haja um prazo

para a apresentação de propostas de emenda à Constituição.
Vencido esse prazo, os seus integrantes devem ter um segundo
prazo para que possam emendar as propostas apresentadas
inicialmente, e, vencido, por sua vez, esse prazo, a
Assembléia Revisional , através de seu Relator-Geral e de
seus Relatores Parciais, deve, com serenidade, apreciar as
matérias, votá-las e, aí - segundo proposta que considero
magistral, do Deputado Nelson Jobim, que já apresentou
projeto de Regimento da Assembléia - esta terá poderes para
promulgar, até a data do encerramento dos trabalhos,
qualquer dos textos aprovados.
E ponto essencial que a Assembléia tenha poderes previstos
no Regimento para a promulgação antecipada de qualquer
matéria. Desse modo, restabelecemos principio democrático
absolutamente essencial, que é o poder da maioria de votar,
de colocar em prática as matérias que tiverem sido
aprovadas, não dando à minoria o gosto, o direito de
privilégio que não deve ter, de obstrução injustificável,
que, às vezes, se manifesta em matérias de importância
secundária, mas que poderiam impedir a promulgação de toda a
matéria votada. Além disso, é indispensável a possibilidade
da votação antecipada de matéria votada para que alguns
temas que devam ter aplicação imediata possam ser levados à
aplicação imediata, como, por exemplo, a reforma tributária.
Os trabalhos da Assembléia Revisional devem começar a 6 de

outubro, segundo o texto constitucional, mas ele não prevê
data final para os trabalhos, e é o Regimento que deve
tratar disso, até para espantar as preocupações dos que
consideram perigoso, nesse momento, abrir o texto
constitucional. Entendo que a data adequada para isso é 15
de fevereiro do próximo ano, porque reservaria à Assembléia
um espaço de tempo suficiente para o seu trabalho, não iria
funcionar simultaneamente com o próximo ano legislativo e
evitaria, sobretudo, que os trabalhos de revisão
constitucional corressem o risco de se transformar em
palanque eleitoral, o que seria extremamente negativo para o
processo político brasileiro e para o próprio texto
constitucional. Fixadas as datas do inicio e do fim, fixado,
ainda, esse mecanismo de promulgação antecipada dos textos
aprovados, antecipada em relação ao termo final dos
trabalhos revisionais, entendo que não há nenhuma
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dificuldade em que se proceda a essa revisão, que os
brasileiros esperam e desejam.
Feitos esses comentários sobre o processo revisional e
sobre as preocupações iniciais, é preciso que se fale um
pouco sobre o que deve ser alterado no texto da
Constituição. Depois de todas as reflexões que temos feito,
o que nos parece é que algumas matérias devem ficar fora da
revisão. Algumas, por impedimento doutrinário - e eu diria,
até que constitucional; outras, por conveniência social ou
política - e, entre essas, incluo os direitos sociais e
individuais, que foram agasalhados na Constituição de 1988.
Se afastarmos essas questões, ficarão, ainda, alguns temas
de fundamental necessidade e de grande atualidade. Por
exemplo, na ordem econômica, temos a questão do capital
externo, a diferenciação entre empresas brasileiras e
estrangeiras, a questão dos monopólios, a questão da
tributação. Todo o Pais clama por uma reforma tributária de
profundidade, que não poderá ser feita, senão através de
alterações constitucionais. Existe a questão da Previdência.
o processo previdenciário brasileiro deve continuar sendo de
previdência estatal, como é hoje, ou se deve permitir que
parte dessa obrigação seja entregue à iniciativa privada? A
forma complementar e absoluta deve ser debatida. Há, ainda,
as questões eminentemente políticas. O 2Q turno das votações
majoritárias deu certo, deve continuar? O voto que
representaria maioria absoluta em favor do governante eleito
tem funcionado nesse sentido ou é mais um voto de repúdio ao
novo candidato? A prevalecer o 2g turno, as eleições
parlamentares devem continuar ocorrendo como hoje,
simultâneas ao lg turno, ou simultâneas ao 20 turno? E
preciso que se reflita, ainda, sobre a conveniência de
eleições simultâneas para mandatos parlamentares e mandatos
executivos. E próprio que o Presidente da República seja
eleito apartado do Congresso com o qual terá de conviver no
dia-a-dia? E próprio que o Brasil continue convivendo com um
conflito permanente entre o Presidente e o Congresso?
E verdade que, no próximo ano, teremos uma eleição tão
ampla como nenhuma outra desde 1950. Acredito que um dos
males da política brasileira é, exatamente, o Presidente ser
eleito em momento diferente do da eleição dos parlamentares.
Para que haja uma igualdade constante, é preciso que se
altere o mandato para Presidente da República. Mas, ai, vem
uma indagação: quatro anos são suficientes para que o
Presidente enfrente os problemas do Pais, ou seria adequada
a reintrodução da hipótese da eleição concomitante para Pre-
sidente, Governador e Prefeito? Se isso for incluído, de que
modo deve ser? Que legislação deve coibir os abusos dos que
estiverem pleiteando sua reeleição? Como vêem, são temas de
extraordinária importância e que já não podem esperar o
futuro, devendo merecer o exame e a deliberação da
Assembléia Revisional, previsto no texto constitucional.
Concluo a breve apreciação que faço dizendo que, há poucos
dias, temia pela realização da revisão constitucional, mas
hoje, depois de vários entendimentos, e, especialmente, de
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reunião que contou com a presença de representantes de
vários partidos, que, reunidos, formam 460 votos no
parlamento, afasto minhas preocupações quanto á ocorrência
da revisão. Pelo que vi, pela firmeza com que foi definida a
necessidade da revisão constitucional, confio que ela se
realizará. E digo mais: acho que pode realizar-se dentro de
um tempo curto, dentro de um processo de votação democrático
e organizado, permitindo que as matérias sejam tratadas como
devem ser, mas protegendo o texto constitucional e a Nação
de manobras corporativistas. Esses assuntos devem ser,
também, tratados nesses trabalhos revisionais, que devem ser
orientados por um Regimento que tenha como preocupação
fundamental a agilidade e a disciplina. Por fim, quero
manifestar um receio: se a Assembléia Revisional não souber
encaminhar algumas questões políticas iniciais, ela poderá
perder-se: se não souber aprovar o Regimento, que precisa
ser aprovado; se não souber compor as forças políticas no
preenchimento de cargos da Mesa e da Relator ia-Geral . Esses
são os únicos incidentes que podem dificultar o correto
desenvolvimento dos trabalhos de revisão constitucional. Mas
confio que o Congresso esteja suficientemente avisado sobre
a grandeza e a importância de sua missão nesta hora,
sobretudo quanto ao fato de que não pode frustrar os
brasileiros, já tão frustrados pelos fatos políticos
recentes. Confio que o Congresso instalará a Assembléia Uni-
cameral de Revisão da Constituição no dia 6 de outubro -
como manda a Carta Magna - para, até o começo do ano que
vem, ter as alterações discutidas e aprovadas, como esperam
todos os brasileiros. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - O segundo expositor desta manhã é o
Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a quem esta
Coordenação passa a palavra.
O Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho - Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Exmos. Srs. membros da Mesa, Exmos. Srs. Deputados,
minhas senhoras e meus senhores, não posso deixar, na
abertura do meu pronunciamento, de agradecer pela grande
honra que me foi dada ao ser convidado para integrar esta
mesa de estudos. Em primeiro lugar porque trata-se de uma
iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, cujas tradições e importância não precisam ser
exaltadas, pois são reconhecidas por todos e, em segundo,
porque inscrever o meu nome ao lado dos eminentes
participantes deste debate é, por si só, uma grande honra
para um professor de Direito, do Estado de São Paulo.
No tema que me foi proposto, evidentemente, por inclinação
profissional, preocupei-me com o aspecto jurídico e sobre
ele irei tecer algumas considerações. A primeira delas é,
exatamente, uma pequena meditação sobre o que seja revisão.
o art. 3Q do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias refere-se á revisão constitucional como se tal
iniciativa fosse algo conhecido, padronizado e definido no
Direito brasileiro, mas isso não ocorre.
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Na verdade, no passado, verificando-se o direito positivo,
podemos perceber que só tivemos uma Carta constitucional que
se referiu ao tema revisão: a de 1934, que falava de revisão
e de emenda. Entretanto, ela não se referia à revisão para
designar outra coisa senão emendas a determinadas matérias
consideradas mais delicadas.
Se os senhores tiverem a paciência de consultar o art. 178
da Constituição de 1934 encontrarão em seu "caput' o
seguinte: "A Constituição poderá ser emendada quando as
alterações propostas não modificarem a estrutura política do
Estado.... (arts. lg a 14 e 17 a 21); a organização ou a
competência dos poderes da soberania (Capítulo II, III e IV
do Titulo 1, Capitulo V do Titulo 1, Titulo III e arts. 175,
177 e 181 e esse mesmo art. 178). E claro que, no bojo
desse artigo, há diferenciações quanto ao procedimento para
as reformas ou as revisões e para as emendas.
Cito, agora, o Prof. Nélson de Sousa Sampaio, autor da
única monografia sobre O Poder de Reforma Constitucional.
Ele ensina que o termo revisão, no Brasil, freqüentemente,

é empregado como sinônimo de emenda. O texto do Prof. Sousa
Sampaio diz o seguinte, textualmente: Quanto à sua
amplitude, costuma-se falar em reforma total ou reforma
parcial da Constituição. O termo emenda tem maior
propriedade, mas é usado também em sentido amplo como
equivalente de revisão ou reforma, como fazem os escritores
ingleses com as expressões "arnendment" e revision', de re-
ferência a alterações da Constituição (p. 83)".
Acrescento, ainda, um outro elemento a essa lição do
professor. E notória, na Constituição de 1988, a influência
do constitucionalismo português. Cito, como exemplo, a
influência do Prof. Canotilho. Quem for ler o Prof.
Canotilho vai verificar que ele jamais emprega a palavra
emenda. Emprega sim a palavra revisão ou a palavra alte-
ração. A meu ver, o texto do art. 3Q do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias provêm de um empréstimo tomado
da Constituição portuguesa. O art. 286 da Constituição
portuguesa diz o seguinte: "A Assembléia da República pode
rever a Constituição, decorridos cinco anos da data da
publicação de qualquer lei de revisão".
Completando, vou ler o seu art. 289.
"1. As alterações da Constituição serão inseridas no lugar

próprio, mediante as substituições, as supressões e os
aditamentos necessários".
2. A Constituição, no seu novo texto, será publicada

conjuntamente com a lei de revisão".
A revisão prevista no art. 3Q do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, por outro lado, suscita
dúvidas quanto ao seu alcance. Ou seja, quanto a seus
limites.
Postas essas considerações iniciais em torno do que seja a
revisão, já mostrando as dificuldades que daí decorrem e já
demonstrando que a Constituição precisa de uma revisão, para
que, pelo menos, se torne clara e insofismável, o grande
problema, a meu ver, é o limite dessa revisão. Há cinco
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teses em confronto quanto a esse problema. A primeira tese é
aquela que, partindo da vinculação da revisão ao ple-
biscito, entende que, tendo prevalecido a República e o
Presidencialismo, não haveria mais lugar para a revisão
constitucional, pois esta somente se destinaria a adaptar a
Constituição à Monarquia, eventualmente, e, especialmente,
ao Parlamentarismo. Mas essa tese não pode ser aceita. Em
primeiro lugar, isso é elementar, porque a revisão vem no
art. 3g, e o plebiscito vem no art. 2Q e, obviamente, o art.
3Q não é um parágrafo do art. 2. Se a revisão fosse uma
adaptação, o constituinte iria empregar o termo adaptação e
o art. 3Q seria um parágrafo do art. 2Q. Ademais, e como o
Deputado Pimenta da Veiga ia observou, pela interpretação
histórica não há nenhum vínculo entre um e outro, porque
cada um resulta de proposta independente, sem vinculo entre
si. Em outras palavras, a revisão estaria vinculada ao
plebiscito e como este concluiu pela manutenção da República
e do Presidencialismo, haveria ainda campo para o
aprimoramento tanto da República quanto do Presidencialismo.
Essa tese também é superável, com a desvinculação do
plebiscito da revisão e pelo fato óbvio de que o art. 3Q do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não traz
essa limitação.
Se temos, de um lado, essas duas teses bloqueando o campo
dessa revisão, temos, por outro lado, quem sustente que a
revisão constitucional, para ser ampla, não pode encontrar
nenhum limite. Poderia, portanto, passar por cima do chamado
núcleo intocável da Constituição ou por suas também chamadas
cláusulas pétreas. Para sustentar essa tese, a ênfase está
simplesmente numa interpretação literal do termo revisão.
Seria uma revisão como reexame, sem os limites explícitos do
art. 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
podendo, portanto, abranger toda a Constituição. Uma
variante dessa tese é que, à guisa de estabelecer uma
limitação, invoque não o direito positivo, mas o direito
natural, e como o direito natural não pode ser sujeito ao
crivo do Poder Judiciário, essa variante acaba por afirmar a
mesma coisa: a plena não-limitação da revisão constitucio-
nal.
A minha posição, porém, é aquela de muitos que entendem que
não podemos interpretar o art. 3Q do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias fora do sistema da própria
Constituição.
Na verdade, esse artigo estabeleceria um procedimento
especial de emendas ditado pela necessidade de se
reexaminar, depois de um certo período, numerosas inovações
trazidas pela Constituição de 1988. A intenção do art. 3
seria propriamente estabelecer como que um terceiro turno,
depois de cinco anos, prazo suficiente para que a
Constituição tivesse mostrado a que veio ou, pelo menos,
para que muitas de suas propostas tivessem demonstrado a que
vieram. Nesse sentido, a grande significação do art. 3
seria a simplificação do procedimento, simplificação essa
manifesta, por uni lado, pelo fato de que a revisão exige
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simplesmente o voto da maioria absoluta dos congressitas e
não o voto de 3/5 dos Deputados e Senadores, em dois turnos.
Assim posta a questão, prevalecem, em relação à revisão
constitucional, as limitações postas pelo art. 60, 4g, da
Constituição. Essa tese leva a desdobramentos que oferecem
numerosas dificuldades. Em primeiro lugar, gostaria de
chamar a atenção para o fato de que o art. 60, 4Q, da
Constituição costuma ser lido nos seus incisos, mas não no
seu texto completo. Ele diz: Não será objeto de deliberação
a proposta de emenda tendente a abolir ......e depois é que
vêm os quatro incisos. Vejam que o termo fundamental é o
verbo abolir. O que a Constituição está proibindo é que seja
eliminada, apagada ou extinta alguma coisa. Ela proíbe que
seja abolida, em primeiro lugar, a forma federativa de
Estado, em segundo lugar, o voto direto, secreto, universal
e periódico, em terceiro lugar, a separação dos Poderes e,
em quarto, os direitos e garantias individuais. Ora, vemos
que não está proibido remanejar, reestruturar, modificar,
tudo isso, claro, visando ao aprimoramento.
Lembrem-se os senhores, de que desde 1991 o Direito
brasileiro tinha ao lado da falecida proibição de se abolir
a República a de se abolir a forma federativa de Estado.
Durante todo esse tempo, nem por isso se deixou de
reiteradas vezes se alterarem normas concernentes aos
Poderes do Estado, aos Órgãos do Estado e à autonomia dos
Estados. Uma coisa é regulamentar, outra coisa é abolir.
O inciso 1 do art. 60, 4, não oferece grande
dificuldade, porque proíbe que se venha abolir a forma
federativa do Estado. Claro que dai se pode interpretar, sem
dificuldade, que está proibido fazer o Brasil voltar ao
Estado unitário descentralizado, tal como era sob o Império.
Está proibido imitar a Espanha e adotar a estrutura de es-
tado regional, mas não está proibido alterar a distribuição
de competência ou a distribuição de renda.
O inciso II proíbe que seja abolido o voto direto, secreto,
universal e periódico. Está aqui a consagração do elemento
intocável da democracia, e nesse ponto não surgem maiores
dificuldades de interpretação.
O inciso III invoca a separação dos Poderes. Na verdade
isso é um paradoxo, porque a separação de Poderes, conforme
a doutrina de Montesquleu, exposta em o "Espirito das Leis",
é várias vezes abandonada pela Constituição em vigor. Ela
prevê, por exemplo, o instituto da medida provisória, que
jamais seria aceitável dentro da doutrina de separação de
Poderes, na medida em que transfere a atribuição do Poder de
legiferar ao Poder Executivo. A Constituição, sem dúvida,
colocando intocável a separação dos Poderes, talvez tenha
tido em mente impedir que se venha substituir a divisão
tradicional por uma concentração de Poderes, à moda do
sistema suíço ou à moda do Governo de Assembléia, que
prevalecia na falecida União Soviética.
O ponto crucial é o inciso IV, que proíbe que sejam
abolidos os direitos e garantias individuais. 0 que abrange
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a expressão direitos e garantias individuais? Formam-se aí
várias correntes. Cada uma delas tem o seu argumento.
A expressão direitos e garantias individuais é bastante
freqüente no Direito Constitucional Brasileiro. E uma
expressão várias vezes empregada com sentido determinado por
Constituições brasileiras anteriores. Na Constituição de
1934, essa expressão é exatamente o título do Capítulo II do
Título III da Constituição. O Capítulo 1 versava sobre os
Direitos Políticos, o II, sobre os Direitos e Garantias
Individuais. Os direitos sociais estavam em outro título da
Constituição, ou seja, no Titulo da Ordem Econômico-Social.
Na Constituição de 1934, os direitos e garantias
individuais não abrangiam os direitos sociais. Os direitos e
garantias individuais seriam as liberdades públicas, os
direitos individuais liberais, se é que se pode dizer assim.
A primeira geração dos direitos fundamentais, a qual se deu
em 1789, não abrangia a geração de 1919 dos direitos
fundamentais, que são os direitos individuais.
Não é só a Constituição de 1934 que segue esse caminho. 4

Constituição de 1937 faz exatamente o mesmo.
O art. 122 empregava direitos e garantias fundamentais para
se referir às liberdades públicas, compreendendo os direitos
sociais na ordem econômica. Assim também era na Constituição
de 1946. No Título IV - Da Declaração dos Direitos - havia
o Capítulo II - Dos Direitos e das Garantias Individuais -
além dos Direitos Sociais previstos no Titulo V - Da Ordem
Econômica e Social. O mesmo ocorre com a Constituição de
1967, com relação à Emenda nQ 1/69.
Assim, há uma tradição ligando direitos e garantias
individuais a liberdades públicas e excluindo deles os
direitos sociais. A Constituição brasileira atual não segue
esse modelo, mas também não rompe com ele, flagrantemente.
Os senhores sabem que no título Dos Direitos e Garantias
Fundamentais há o Capitulo 1 dedicado aos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos e o Capitulo II, dedicado
aos Direitos Sociais. Portanto, em face disso, a
interpretação literal leva-nos a concluir que estão fora do
campo da intocabilidade os Direitos Sociais.
Sempre tenho restrições às interpretações literais. Afinal,
os romanos já advertiam que interpretar uma lei não é o
mesmo que entender as suas palavras, mas apreender sua força
e poder. Existe uma categoria de direito inerente ao ser
humano que corresponde aos direitos fundamentais e que
abrange, na lição da doutrina contemporânea, três grupos: o
primeiro corresponde às liberdades públicas, o qual, para
facilitar, costumo chamar de modelo 1789; o segundo, aos
direitos sociais, ou modelo 1919, fazendo referência à
famosa Constituição alemã, à Constituição de Weimar, de 11
de agosto de 1919, exatamente a primeira a consagrar os
chamados direitos sociais; e hoje até se fala em uma
terceira geração, a dos direitos de solidariedade, como a do
direito ao meio ambiente e outros difusos.
Então, nesse estágio do Direito Público, pergunto-me se tem

cabimento interpretar literalmente o art. 60, § 4Q,
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considerando-se que ao falar em direitos e garantias
individuais teve-se em mente apenas as liberdades públicas,
não se pensando em direitos e garantias fundamentais. E
parece-me que essa é a melhor interpretação dentro do
princípio jurídico, pois, quando existe a mesma razão, a
solução deve ser a mesma.
Essa colocação, que evidentemente é contestada ou

discutida, não encerra a problemática da determinação dos
limites da revisão constitucional. Assim, chamo a atenção de
todos para outro problema que está na Constituição. Por
favor, não me culpem por ter trazido tantos problemas, mas é
que eu leio a Constituição.
Onde estão os direitos sociais? Estão no art. 6g, pois a
Constituição teve o capricho de enumerar o que considera
direitos sociais. Na verdade, não precisaria fazê-lo, porque
trata desses direitos em várias passagens. Se os senhores
quiserem ler a Constituição, vão encontrar o seguinte no seu
art. 6Q: São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e á infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Notaram o que falta? E no art. 7Q que estão os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais e, portanto, cabe discutir se
os direitos desses trabalhadores são os direitos sociais a
que se refere a Constituição. Esse é um outro ponto de
polêmica que pode ser facilmente colocado.
Por outro lado, é claro que se pode perguntar também quais
são os direitos e garantias individuais ou quais são as
liberdades públicas propriamente ditas, constantes na
Constituição e que seriam indiscutivelmente intocáveis, sem
essa última polêmica. Neste caso, no entanto, aparece outra
dúvida: todos diriam que esses direitos são os do art. 5g,
mas eu pergunto, em contrapartida, se tudo o que está no
art. 50 da Constituição deve ser considerado um direito
fundamental (substancialmente, não formalmente). Pergunto,
ainda, se a publicidade das audiências judiciais, que, se
não me engano, está no inciso 60 do art. 5Q, é um direito
fundamental. Eu teria fortes dúvidas em subscrever,
teoricamente, essa posição. E temos, também, o contrário:
será que não se encontram fora do art. 50 os direitos e
garantias individuais? Lembro-me de que várias das garantias
em matéria tributária, que em Constituições anteriores
estavam no artigo que versava sobre direitos fundamentais,
hoje estão na parte dos direitos tributários da
Constituição.
Vejam os senhores, portanto, que a determinação jurídica
dos limites do poder de revisão, cometido ao Congresso
Nacional pelo art. 3Q do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, oferece campo para grandes dúvidas e polêmicas
que, certamente, precederão e ocuparão os trabalhos da
revisão e, provavelmente, chegarão ao Supremo Tribunal
Federal, terminados estes trabalhos.
Observei há pouco e reitero agora, para terminar a minha
intervenção, que uma Constituição que oferece ao INEP tantas
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dúvidas não merece aplausos quanto a sua técnica e, pelo
menos quanto a essa técnica, deveria ser rigorosamente
reescrita. É difícil que alguém consiga, examinando a
Constituição de 1946 ou de 1891, achar a metade do número de
dúvidas para interpretar um dispositivo constitucional que
podemos encontrar ao examinar quase todos os artigos da
Constituição de 1988. Na verdade, faltou à Constituição de
1988 um segundo turno real, pois, na prática, ele foi
suprimido pela pressa em terminá-la e, dessa forma, o seu
texto não foi passado a limpo. A Constituição, na verdade, é
um grande borrão com grandes idéias (embora não tão grandes
assim); um borrão que nunca foi passado a limpo. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Dando seqüência aos nossos trabalhos,
essa coordenação passa a palavra ao jornalista Mauro
Santayanna.
O jornalista Mauro Santayanna - Exmo. Sr. Deputado José
Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, senhores integrantes da Mesa; Srs. Deputados;
senhoras e senhores, como sabem os senhores, não sou jurista
nem parlamentar, o que me confere algumas vantagens. Uma
delas é a de não ter compromisso com a exatidão, pois o
jornalista não é precisamente o que Otto Lara Resende
qualificava como especialista em idéias gerais. E um homem
que vive de idéias gerais, sem que isso signifique uma
especialização enciclopédica.
Compareço aqui como cidadão. E, na qualidade de cidadão que
participa de um debate com homens conhecidos pelo seu saber
e pela sua experiência política, sinto-me autorizado a
trazer dúvidas, em lugar de propostas, de contribuir por
meio da provocação, já que não posso aportar lições.
Começarei portanto com uma provocação: vivemos em um Estado
democrático? Creio que é necessário suscitar esta dúvida,
antes de entrar no problema da revisão ou reforma
constitucional. Como estamos em Minas, poderíamos responder,
como Alkmin responderia: depende. Depende de que democracia
falamos.
Se formos a Aristóteles e examinarmos sua célebre
distinção, no capítulo IV da Política, entre oligarquia e
democracia, concluiremos que somos um estado oligárquico
clássico, que mente a si mesmo e mente ao mundo
identificando-se como democrático.
Ouçamos o estagirita: Não se pode colocar como princípio,
como fazem certos autores, que há democracia quando a
soberania reside no número, pois mesmo nas oligarquias é a
maioria dos que participam do poder que governa, nem que há
oligarquia quando o Estado está nas mãos de um pequeno grupo
de homens. Suponhamos, em efeito, que, sobre uma população
total de 1.300 homens, haja mil ricos e que estes mil ricos
se recusem a dividir o poder com os 300 outros que são
pobres, mesmo gozando da mesma liberdade política de que go-
zam os ricos. Ninguém poderá sustentar que tal povo possua
instituições democráticas. E, na mesma ordem de idéias, se
os pobres são em pequeno número, mas mais poderosos do que
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os ricos, que são, no entanto, mais numerosos, ninguém
poderá qualificar de oligárquico tal regime, onde os
cidadãos restantes, por mais ricos que eles sejam, não
tenham qualquer parte nas responsabilidades públicas. E
preciso portanto dizer - é ainda Aristóteles que o afirma -

que o regime é popular quando os homens livres têm a
direção dos negócios, e é oligarquia quando são os ricos que
dirigem o Estado, e que é por puro acidente que os primeiros
sejam em grande número e os outros em pequeno número.
Efetivamente existem muitos homens livres e pobres, e
pouquíssimos ricos. No entanto, continua o texto aristoté-
lico, riqueza e nascimento livre não são suficientes por si
mesmos para definir as constituições de que falamos, uma vez
que o regime popular e o regime oligárquico encerram um e
outro numerosos elementos de composição. E, mais adiante,
Aristóteles conclui o raciocínio magistralmente: 'Há
democracia quando os homens livres e pobres, estando em
maioria, se encontram á frente dos negócios públicos, e
oligarquia quando as pessoas ricas e de um nascimento acima
do comum (não do ponto de vista ético, ajuntamos nós, mas do
ponto de vista social), sendo em pequeno número, governam.
Desculpem-me esse apelo a Aristóteles. Mas nós, que não
pertencemos ás oligarquias, temos que procurar os nossos
autores. Há quem prefira as utopias platônicas, entre elas _a
dos governantes sábios da República, e outros que, não
acreditando em utopias, devem se sustentar do realismo
prático de O Filósofo', como o chamava com o artigo
definido, São Tomás de Aquino.
A propósito da ciência política, tal como a pensou
Aristóteles, o Doutor Angélico diz em seu famoso Prefácio à
Política de Arístóteles:
"Faz-nos falta distinguir duas formas de razão prática (ou

seja, a práxis aristotélica). A primeira opera segundo um
modo de produção na qual a atividade se transmite á matéria
exterior. Isso se relaciona propriamente às técnicas
chamadas mecânicas, como a do ferreiro, do engenheiro, etc.
A segunda, de acordo com uma maneira de agir na qual a
atividade resta, ao contrário, imanente àquele que age.
Assim, quando deliberamos, escolhemos, queremos, trata-se de
ações referentes á filosofia moral. Ora, a ciência política
tem por objetivo a ordem entre os homens. E portanto claro
que ela não deve ser considerada entre as ciências da
produção, ou técnicas mecânicas, mas entre aquelas da ação,
vale dizer, entre as ciências morais."
Seria muito importante que os nossos legisladores lessem
mais Aristóteles, ou lessem mais São Tomás, leitura também
aconselhada, embora sem muita esperança, aos nossos
economistas e tecnocratas, que vêm usurpando uma ciência que
desconhecem e que jamais compreenderão, já que a sua razão
vem sendo mecânica, e não moral
Tenho para mim que a história política do Brasil tem Sido a
história política de suas constituições. Na verdade, desde
1823, com a primeira Assembléia Nacional Constituinte,
estamos tentando chegar a um texto constitucional que
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combine um projeto de nação com a norma de convívio político
que permita a realização desse projeto.
Comecemos com o óbvio: todas as sociedades humanas
pretendem construir uma ordem em que haja justiça,
solidariedade e paz. Esse é o projeto instintivo dos povos.
Contra ele se levantam os interesses de classes, grupos,
corporações. E nesse conflito entre o interesse geral, de
todos, e os interesses setoriais, que se desenrola a vida
política, o conflito permanente e necessário no interior das
sociedades humanas. Para resumir as coisas, o conflito maior
está entre os ricos e os pobres, e só a lei pode estabelecer
as regras de coexistência entre uns e outros. As utopias
pretendem eliminá-lo, com o sacrifício da liberdade,
igualando os homens pela força, ou os convertendo pela fé,
sob o apelo do altruísmo ou da piedade. Os pensadores
políticos dignos de sua razão procuram estabelecer, com a
lei, os limites entre a ordem e a liberdade, entre o direito
de ter e o direito de ser, criando condições objetivas para
que todos, ao nascer, tenham a mesma oportunidade de ser, de
ter e de crescer. Para isso, e não para outra coisa, os
homens criaram o Estado Republicano e estabeleceram, com
Siey s, mais do que com qualquer outro constitucionalista
moderno, a "secularização da sociedade e da vida. "O que é
o Terceiro Estado?, na singeleza e força das idéias
expostas, pode ser lido como o prólogo de todas as
constituições modernas, mesmo daquela constituição que foi
ajustada antes da reunião dos estados gerais franceses, a de
setembro de 1787, em Filadélfia.
Embora não tenha sido aprovado, o texto que Siey 's
apresentou nas sessões de 20 e 21 de julho de 1789, da
Assembléia Constituinte, é um belo documento para definir as
constituições. Diz Siey 's nos quatro primeiros artigos de
seu reconhecimento dos direitos do homem e do cidadão:
"Art. 1 - Toda sociedade deve ser resultado livre de uma

convenção entre todos os associados;
Art. 2o - O objetivo de uma sociedade política não pode

ser senão o maior bem para todos;
"Art. 3g - Todo homem é o único proprietário de sua pessoa,

e esta propriedade é inalienável;
"Art. 40 - Todo homem é livre no exercício de suas

faculdades pessoais, sob a única condição de não prejudicar
os direitos dos outros.
A Constituição brasileira de 1.824, imposta pelo pequeno
grupo conservador que cercava o Príncipe, é fruto do conluio
entre o Partido Português e a vaidade de Pedro 1, contra o
projeto de estado do Partido Nacional. A dissolução, "manu
militari", de nosso primeiro parlamento não só constituiu um
criminoso precedente de apelo às armas para a solução de
conflitos políticos entre nós, como interrompeu a elaboração
de um documento que poderia ter sido realmente liberal. Já
que a declaração da independência fora, em si, golpe
preventivo contra a possibilidade de uma autonomia republi-
cana, os constituintes de 1823 pareciam dispostos a realizar
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um trabalho de vanguarda, tendo em vista as condições do
tempo.
O que tivemos? Ao instituir o poder moderador, o grupelho
que redigiu a Carta de 1824 satisfez as ambições
absolutistas do imperador. A Constituição nascia viciada. O
Príncipe dispunha de um 41-5 nos arts. 99, 101, 102 e 135. O
art. 99 diz que a pessoa do Imperador é inviolável e
sagrada, não estando sujeita a responsabilidade alguma; o
art. 101 diz que ele exerce o poder moderador, assumindo
todo o poder do Estado (nomear senadores, convocar a
assembléia geral, prorrogar ou adiar as suas sessões, nomear
e demitir livremente os ministros de Estado, suspender
magistrados de suas funções, perdoar os criminosos e
conceder anistia). O art. 102 diz que o Imperador é o chefe
do Poder Executivo, e o exercita pelos seus ministros de Es-
tado. O artigo enumera todas as funções executivas, tais
como são as de um Presidente da República em regime
ditatorial. E o art. 135, que trata da responsabilidade dos
ministros, diz, textualmente: Não salva aos ministros da
responsabilidade a ordem do Imperador, vocal, ou por
escrito'.
Convém lembrar que o tal poder moderador foi invenção do
francês Benjamin Constant, um dos amantes de Madame de
Sta 9 l, e que só passou à História por essas duas façanhas.
Lendo hoje esses artigos da Constituição de 1824, damo-nos

conta de que o nascimento do Estado foi fruto de um estupro.
Tanto assim que os grandes lideres do Partido Nacional,
entre eles José Bonifácio e seus irmãos, Antônio Carlos e
Martim Francisco e o Pe. Belchior Pinheiro de Oliveira foram
presos e banidos para a França, no mesmo dia em que foi
dissolvida a Assembléia Constituinte.
A partir de então vem sendo reproduzido o conflito entre os
que pertencem ao Partido nacional e os que, já não
pertencendo ao partido português, pertencem hoje ao partido
antinacional. E a luta do povo, para que tenhamos uma
constituição fundada na ética democrática moderna, e a
reação dos que a querem como garantia de seus privilégios de
nascimento e de fortuna.
Em 1834, com o Ato Adicional, o Partido Nacional conseguiu

efêmera vitória. Foram criadas as assembléias provinciais,
com tímida descentralização do poder. Em 1837, com a
regulamentação de Araújo Lima, e em 1840, com o golpe da
Maioridade, voltaram a prevalecer os interesses da
oligarquia fundada no então Partido Português, que se
restaurava plenamente com a coroação do menino rei. A
Constituição Republicana constituiu o grande avanço, mas
consagrou uma oligarquia rural no poder. A Constituição de
1934 quis avançar em favor do povo, mas caiu na esparrela do
corporativismo. Ainda assim, a reação veio, em seguida, com
a Polaca', do Sr. Francisco Campos, em novembro de 1937. Em
1946 tivemos, mais do que em 1934, a nossa Constituição de
Weimar, no sentido de que foi liberal, mas não criou
mecanismos hábeis para a defesa do Estado democrático contra
os seus inimigos. Depois disso, tivemos aquilo, que não
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mencionamos, e que se chamou regime de 1964. O 41-5 foi
outro violento estupro, ainda que haja quem o tenha
promovido e continue a defendê-lo. Quanto ao que se
convencionou chamar constituições, promulgadas pelo regime
militar, por mais liberais e constitucionalistas tenham sido
os seus autores, não as considero documentos dignos de
análise. São atas de felonia, que envergonham o nosso povo e
envergonham os que delas se aproveitaram. Quanto a mim,
tenho a consciência tranqüila: só tive o trabalho de lê-]as
depois que as circunstâncias já as haviam aposentado, ao
participar da Comissão de Estudos Constitucionais a que
presidiu o professor Afonso Arinos, e que tive a honra de
secretariar.
A Constituição de 1988 não é o mais perfeito dos documentos
políticos, e ainda bem que não é. Há, nela, erros de técnica
constitucional, como todos sabemos. Tanto os que
participamos da Comissão Arinos, com o nosso anteprojeto que
a inspirou em grande parte, como os seus redatores,
pensávamos moderar o presidencialismo, quando não instituir
o parlamentarismo. Ela, em seu texto quase final, era uma
constituição parlamentarista. A vitória do presidencialismo
tornou-a, mais do que por outras razões, suscetível de uma
revisão posterior.
Agora, bem: de que revisão se trata, e quando deverá ser
feita? Muitos desejam rever alguns de seus artigos, de forma
a tornar mais fácil a administração do País, e é louvável a
sua preocupação. Mas os grandes "lobbies" querem emasculá-
la, para não só garantir a terrível exploração a que é
submetido o povo brasileiro, com salários de fome e o
predomínio da oligarquia, como para ampliar os seus
privilégios. Os banqueiros já reservaram milhões de dólares
para derrubar o art. 192 da Constituição, que regulamenta o
Sistema Financeiro Nacional, e já se formam outros "lobbies'
poderosos para avançar nas telecomunicações, no monopólio
estatal do petróleo, na Vale do Rio Doce e em outras áreas
de interesse nacional. Eles não escondem o propósito de
revogar o art. 171 da Constituição, que trata da definição

2 de empresas nacionais e estrangeiras, e da proteção às
empresas nacionais, e todos os outros artigos do capítulo da
Ordem Econômica, principalmente os 176 e 177, que determinam
ser propriedade da União o subsolo e as jazidas de minerais
e de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos.
Muito bem. Estou de acordo com a revisão (e revisão não é
reforma) constitucional, naquilo que possa impedir o
desempenho da administração pública. Mas, com o meu único
titulo, o de cidadão-eleitor, continuarei lutando para que
não sejam tocados os capítulos que tratam dos Direitos e
Garantias, individuais e coletivos, e os que tratam da Ordem
Econômica e Social. O que temos a fazer, e com urgência, é
regulamentar os dispositivos mais importantes da Carta, o
que vem sendo impedido pelos lobistas no Congresso. O art.
192, que trata do sistema financeiro nacional, é um deles. O
outro, e muito importante, é o que cria o Conselho de
Comunicação Social Os donos de emissoras de televisão e de
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rádio vêm impedindo a formação desse conselho, que poderia
intervir, de maneira saudável, na programação das emissoras,
impedindo as cenas brutais a que são submetidas as nossas
crianças, quase todos os dias e em quase todos os horários.
Essa revisão não pode, nem precisa, ser apressada. O art.

3Q do Ato das Disposições Transitórias diz o seguinte:
A revisão constitucional será realizada após cinco anos,

contando da promulgação da Constituição, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em
sessão unicameral
Após cinco anos pode ser a partir de 6 de outubro deste
ano, ou a partir de 6 de outubro de 2001. Nada impede que a
revisão se inicie ainda este ano, ou logo no inicio do ano
que vem, quanto aos artigos que conflitam entre si, ou seja,
nada impede que se faça, agora, uma revisão técnica, e que a
revisão política passe para o outro Congresso a ser eleito
no fim de 1994. A legislatura pode se encerrar em sessão
unicameral e iniciar-se a outra também em sessão unicameral
na seqüência da revisão prevista.
Acho, com sinceridade, que temos de avançar no federalismo.
Temos uma Constituição federalista, mas não temos
federalismo neste Pais. Essa luta pelo federalismo vem desde
1823, com a proposta de Carneiro da Cunha, na Assembléia
Nacional de 1823. Conhecemos os trabalhos admiráveis do
século passado a respeito do assunto e temos que usá-los,
para que os Estados tenham realmente poder e para que, mais
que os Estados, os municípios tenham poder real. Sou um de-
fensor máximo do poder dos municípios.
Temos de desregulamentar algumas coisas neste Pais. Agora,
por exemplo, o novo premier" japonês disse urna coisa muito
curiosa: começou a se interessar mais por política, porque
queria trocar o ponto de ônibus da sua rua e não conseguia.
Lutou, lutou e lutou, e não conseguiu. Agora, chegou ao
poder e deseja desregulamentar a vida dos japoneses.
Eu me pergunto: por que não desregulamentar várias outras
coisas no País? Nós todos somos contra o monopólio do
Estado, o monopólio do petróleo, o monopólio disto e
daquilo, mas ninguém é contra os oligopólios, que quase se
tornaram monopólios e convergem para uma situação
monopolista.
Temos, por exemplo, o caso dos ônibus interestaduais. Por
que não desregulamentar? Se tenho um ônibus em boas
condições e um motorista qualificado, por que não posso
colocá-lo daqui para Brasília ou para Curvelo ou para
qualquer outro lugar, cobrando uma taxa menor, que
interessaria aos usuários?
Outra coisa terrível são essas corporações. Sou contra
qualquer tipo de corporações. Acho que todas as pessoas têm
o direito de fazer tudo aquilo que desejam, desde que não
estejam infringindo a lei e que estejam habilitadas a fazê-
lo. Temos que acabar com esse corporativismo, custe o que
custar.
O mais importante de qualquer Constituição é que se diga
que todos nós temos os mesmos direitos de cidadania.
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Proclamamos essa igualdade de direitos, mas sabemos que, na
realidade, ela não existe.
Hoje, estamos presenciando essa luta contra os criminosos

de colarinho branco. E eu pergunto: por que uma pessoa que
tem titulo universitário tem direito a prisão especial? O
fato de ter um titulo universitário não pode ser
circunstância atenuante, mas sim agravante, porque se uma
pessoa conhece a lei, se foi educada e freqüentou
universidade e comete um crime, ela é muito mais responsável
do que outra que não teve essa oportunidade.
Então, a primeira coisa que temos que fazer é realmente
cumprir aquele principio do Direito, qual seja o de que
todas as pessoas devem ter todos os direitos.
Infelizmente, creio já ter ultrapassado os meus 20 minutos

e não pude expor senão um pouco de minhas dúvidas. Para
encerrar, devo dizer que não basta ter uma Constituição
democrática. E preciso ter uma sociedade democrática. E não
a teremos, enquanto o povo não substituir as elites
oligárquicas, que, acima dos parlamentos, mandam neste País.
Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - O quarto e último expositor desta manhã

é o Dr. Oscar Dias Corrêa, a quem esta Coordenadoria passa a
palavra.
O Dr. Oscar Dias Corrêa - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, Sr. Deputado Clêuber Carneiro, meus caros e
eminentes companheiros de painel, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores, é para mim muito fácil e, ao
mesmo tempo, muito difícil estar aqui neste momento. Fácil
porque, há 46 anos, subi à tribuna desta Casa, pela primeira
vez, tendo sido o primeiro Deputado a ocupá-la, em 1947. Por
isso estou perfeitamente familiarizado com ela e aqui vejo a
imagem de toda a minha vida pública. Aqui eu a comecei, aqui
aprendi todos os deveres do homem público, aqui senti toda a
responsabilidade de representar o povo mineiro. Por isso,
emocionadamente me lembro de tudo. E, portanto, muito fácil.
Mas é muito difícil, porque esperava que, sendo o primeiro

enumerado na programação, fosse o primeiro a falar. Preparei
meu trabalho como se fosse abrir os debates. A verdade é que
os temas são os mesmos, já foram proficientemente lembrados,
e eu teria uma ou outra discordância em relação aos
eminentes colegas que falaram.
A primeira dificuldade que encontrei foi a da cadeira.
Penso que os Deputados da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, pelo menos os que compõem a Mesa, devem ter uma
instabilidade inacreditável, porque senti que, a todo
momento, caía da cadeira. Isso é o que de pior pode
acontecer na vida pública, tanto que, mineiramente, pedi que
a substituíssem. .
A segunda é que as questões preliminares foram postas. A
mim me parece, porém, que essa revisão não deveria,
obrigatoriamente, dar-se no dia 6/10/93. O texto
constitucional diz: Após cinco anos, contados da
promulgação. Então, tanto pode ser no dia 6/10/93 quanto no
dia lo/3/95.
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As vantagens e desvantagens dessa revisão já foram
apontadas pelos meus antecessores. A verdade é que a
vantagem maior de se fazer, neste momento, a revisão
constitucional é que esta Constituição nasceu sob o signo da
instabilidade. Foi uma Constituição a termo, com condição
resolutiva expressa; uma Constituição provisória, uma Cons-
tituição que diz que, dentro de 5 anos, será submetida a uma
revisão. Sempre me perguntei; qual é o investidor que se
disporá a empregar, neste Pais, US$10.000.000,00, se não
sabe se amanhã, na revisão constitucional que vai suceder,
seu esforço, seu trabalho, sua competência, sua inovação
será estatizada. Como vai investir numa atividade hoje
privatizada, se não sabe se amanhã, numa revisão
constitucional, ela será socializada, como se dizia
antigamente? De modo que esta é a primeira e grande vantagem
da revisão constitucional. De agora em diante, passamos a
ter, pelo menos, a ilusão de que vamos ter uma Constituição
duradoura. uma Lei Maior que nos regule a vida, per-
manentemente.
Sr. Presidente, estou muito á vontade para dizer o que
penso sobre o texto da Constituição de 1988. Fui, talvez,
seu primeiro crítico e aquele que sofreu mais duramente a
reação da Constituinte. Lembra-me que, tendo vindo a Belo
Horizonte, em agosto de 1988, a convite do Instituto dos
Advogados, para fazer uma conferência sobre o texto que
seria promulgado, no dia seguinte se propôs na Assembléia
Constituinte uma moção de repreensão ao Ministro Oscar
Corrêa. Apenas Ulysses Guimarães, de quem me lembro com
saudades, meu velho amigo e permanente adversário, disse aos
que lhe cobraram, depois, o cumprimento da moção: Vocês
acham que vou botar a bola na marca do pênalti para o Oscar
chutar?". Porque, na verdade, todos sabiam que eu estava
preparado para dizer o que pensava da Constituição de 1988.
Posso assegurar, porém, que, promulgada, ninguém a aplicou
com mais rigor, porque esse texto, com todas as suas
imperfeições, é um texto constitucional e, como tal, deve
ser aplicado, queiramos ou não, porque ele rege a vida do
Pais.
O Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho apresentou uma tese

sábia, a de que não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir algo. Num livro que publiquei há 2
anos - A Constituição de 1988 -Contribuição Critica' -, eu
dizia que não se pretenderia nunca abolir a Federação, não
se pretenderia abolir o voto direto, secreto, universal,
periódico. Eu perguntaria: qual é o limite dessa
universalidade, qual é a periodicidade do voto? Posso dizer
que ele será de 10 em 10 anos ou de 2 em 2 anos. Isso apenas
demonstra que a expressão constitucional foi falha. Quanto à
separação de Poderes, ela é aceita com todas as amenizações
que o regime impõe, e ninguém pretende aboli-la.
Quanto á Federação, sabemos que, no Brasil, ela tem sido
uma permanente farsa. Ainda hoje o Estado interfere na ordem
econômica de tal maneira que não se pode falar em Federação.
Os municípios, que foram beneficiários do texto
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constitucional de 1988, insistem junto ao Governo Federal
para que lhes pague as obras estaduais, quando este não tem
dinheiro nem mesmo para cobrir as obras de sua competência;
e esses recursos não devem servir para cobrir o rombo das
campanhas políticas, permitindo que os Governadores elejam
seus sucessores. Não é possível que o caixa da União seja
permanentemente sugado pelos Governadores e Prefeitos,
quando as verbas estaduais e municipais já são aumentadas
pelo texto constitucional. Por isso se fala em rever esse
texto para aumentar a participação da União na receita.
Com a sinceridade e a franqueza que lhes devo, perguntaria,
porém: que Deputado Federal terá coragem de, na revisão
constitucional, votar a favor de qualquer diminuição de
verba do Estado ou do município, se ele depende deles para
sua eleição? O mais que poderemos conseguir é que algumas
competências da União passem aos Estados; mas não
conseguiremos nunca, em uma revisão constitucional, de
qualquer amplitude, corte de receita dos Estados e dos
municípios, porque os Deputados estão atrelados, por
influência e necessidade eleitoral de sobrevivência, ao voto
de seus eleitores - e eu não exigiria deles o sacrifício do
mandato. Já expus esse ponto de vista naquele meu livro.
Precisamos, sobretudo, de pensar em um projeto inicial, e
não, apenas em um projeto formal e regimental, como aquele a
que se referiu, com grande lucidez - e me surpreendendo,
porque muitas daquelas minúcias não eram do meu conhecimento
-, o Deputado Pimenta da Veiga. Nesse ponto, estou de
acordo com o Deputado Pimenta da Veiga, filho do meu
companheiro, amigo e adversário, integrante do antigo PSD.
Precisamos de que os lideres nacionais cheguem a um
entendimento quanto a alguns temas que serão objeto de
discussão, para que eles apareçam no Plenário da
reconstituinte, da pré-constituinte que se vai fazer já

mais ou menos sedimentados. De outra maneira, vamos ter uma
revisão constitucional da mesma forma como tivemos a ela-
boração da Constituição. Não acuso a Constituição em si
mesma, e sim, o processo caótico que predominou na sua
votação. Ao fim, em 1988, os Constituintes já estavam a tal
ponto cansados do processo constitucional que resolveram
fechá-lo de qualquer maneira, porque não suportavam mais 1
ano ou 2 de elaboração constitucional.
E muito importante que, desde logo, sejam fixados alguns
temas que serão objeto de revisão constitucional. Na minha
opinião, como consta no texto da Constituição de 1934 - o
primeiro a dizer que revisão é reforma ampla e emenda,
reforma restrita - as reformas de estrutura constituem
revisão, e as reformas que não atingem estruturas são
emendas. Estas podem ser feitas a qualquer tempo, enquanto a
revisão se submete ao processo especial, como diz o texto
constitucional, em seu art. 3g, que, diga-se de passagem,
nada tem a ver com o plebiscito do art. 2c sendo dele
independente.
Meus caros amigos, será preciso que os lideres nacionais,
que as forças nacionais, políticas e sociais concordem
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quanto a alguns temas que devem ser objeto desse projeto
inicial
A convocação da Assembléia refere-se a limites e
alternativas da revisão constitucional. Se eu expusesse a
alternativa que eu gostaria de propor, possivelmente, seria
expelido deste Plenário, como os pilotos, em geral, são
ejetados de seus caças, quando estes estão para cair: no meu
entendimento, a alternativa seria uma emenda que revogasse,
pura e simplesmente, o art. 3g do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, porque essa Constituição ainda não
vigeu. Há muito pouca coisa já objeto de análise do Poder
Judiciário. Há muito pouca coisa já aplicada, e o Congresso
Nacional, na sua sabedoria, ainda não considerou conveniente
completá-la, através das leis complementares. Diria que a
aplicação ainda é embrionária, e ainda não sabemos qual _o
verdadeiro alcance das medidas constitucionais, que não
foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário.
Como é matéria vencida, deveríamos partir para uma revisão,
mas com alguns projetos mais ou menos assentados. Por
exemplo, vamos falar do tema Federação. Sobre esse
assunto, teríamos de rever os critérios de distribuição de
cadeiras da Câmara dos Deputados. Não é possível que
continue o critério atual. Não é possível que um Território
tenha Deputado. Os Estados pequenos também deveriam ter
menor representação. Acho que o Estado de São Paulo deveria
ter os 70 Deputados previstos no art. 45, porque o texto
obedece ao número da população, e, assim, São Paulo teria
direito a 70, como o mais populoso.
No texto do art. 49, há dois incisos contra os quais me
rebelo permanentemente, em se tratando de um Estado
submetido ao sistema presidencialista. Se estamos no
presidencialismo, não é possível que o Congresso Nacional
tenha competência para sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar e dos limites,
de delegação legislativa, principalmente os que exorbitem do
poder regulamentar (art. 49, V). Quem pode dizer se os atos
exorbitam do poder regulamentar é o Judiciário, não o
Legislativo. Quanto aos limites da delegação legislativa, a
matéria deveria ir ao Poder Judiciário, ou, no campo
político, ao Poder Legislativo.
O inciso X diz o seguinte: Fiscalizar e controlar
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder
Executivo, incluídos os da Administração Direta.
Meus amigos, sou parlamentarista há 50 anos. Esse artigo
ficaria bem numa Constituição parlamentarista, como esta,
que, inicialmente, o era; mas não cabe numa Constituição
presidencialista. Não é possível que o Poder Legislativo
controle o Poder Executivo diretamente. Criticar, sim,
fiscalizar, sim, supervisionar, sim, mas, controlar em
sistema presidencialista, não é atribuição do Poder
Legislativo.
Outro tema - deu-se plena liberdade para a criação de
partidos políticos. Temos mais de 30 partidos registrados.
Precisamos de uma reforma partidária, incluindo no texto
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constitucional que os partidos políticos só podem ser
registrados, como no regime anterior, se obtiverem certa
porcentagem da votação. Não podemos nos preocupar com o
nascimento de partidos pequenos, legendas nanicas. E impos-
sível o funcionamento de regime democrático com mais de 30
partidos políticos, muitos dos quais não têm nenhum
Vereador, mas têm direito ao horário político gratuito e
apenas servem para confundir o eleitorado, não tendo nenhuma
representatividade.
O processo de eleição deve contemplar o voto distrital, não
o voto distrital majoritário, como hoje se fala, mas o
misto, como tive a oportunidade de propor em 1963,
combinando o sistema de votação distrital com o processo de
apuração e distribuição proporcional de cadeiras no
Legislativo.
A supressão das medidas provisórias é outra matéria: não há
nenhum parlamentar que negue ao Governo as medidas de que
ele precisa, se forem de interesse geral. O parlamento é
sempre sensível às soluções que o Poder Executivo apresenta
para os problemas nacionais ou regionais. As medidas
provisórias devem ser excluídas do texto constitucional, ou
se deve reescrever o art. 62.
Para que o Conselho da República ou Conselho de Defesa
Nacional, se não servem para nada, pois são formados por
membros do Governo? Para que tais organismos, que existem,
mas não são seguidos?
Poder Judiciário - fala-se muito no controle externo do
Poder Judiciário. Para que servirá esse controle? Será para
rever as sentenças dos Juizes? Por certo que não, pois
ninguém vai requerer que os Juizes deixem de dar suas
sentenças baseadas exclusivamente na lei, nos fatos e na sua
consciência. Então, não se vão rever as sentenças dos
Juizes, mas sim as verbas do Poder Judiciário, que o
Legislativo lhe dá, que o Executivo não cumpre e que são
examinadas, regular e pontualmente - esta palavra está muito
em moda -, pelo Tribunal de Contas. Para que então esse
controle externo e quem o fará? Será a CNBB, a OAB, a ABI ou
• sociedade civil? Mas o que é a sociedade civil? Onde está
• sociedade civil? Onde se encontra? Quem fala por ela? E
quem a vai vigiar? "Qui custodiet custodes?" (quem vigiará
os guardas?)
Meus caros amigos, deixemos de demagogia e vamos fazer as
coisas seriamente, para que não tenhamos de, todo dia, mudar
o texto constitucional.
Quanto ao sistema tributário, todos estamos de acordo que
precisa ser revisto, mas seriamente, sem preocupação
demagógica, de modo que o povo brasileiro não seja submetido
a todos os acessos de voracidade do Fisco, nem à esperteza
dos sonegadores, nem à má-fé dos subornadores e corruptores
fiscais.
Sr. Presidente, sinto verificar que o meu tempo se esgotou.
Quero dizer apenas, Sr. Presidente, que esta Assembléia,
como sempre, desde os primórdios da vida livre de Minas
Gerais, cumpre o seu dever e ainda agora cumpre-o
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superiormente, quando traz ao debate este tema de interesse
vital para o Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria passa a prestar
esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos trabalhos desta
reunião. Antes, porém, lembra ao Plenário que todos os
Deputados são debatedores natos.
A partir deste momento, todos as pessoas presentes poderão
formular perguntas aos expositores. Devem, contudo,
inscrever-se previamente para usar o microfone, ou
encaminhar a questão por escrito. Solicita-se que as
questões sejam breves, sucintas e objetivas, de forma a
propiciar que um maior número de pessoas possa participar
dos debates.
Visando ao melhor aproveitamento do tempo, esta
Coordenadoria pede licença para dispensar a formalidade das
saudações pessoais, de modo que os trabalhos se processem
com maior agilidade.
Cada inscrito disporá de até 3 minutos para sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente.
Esta Coordenadoria informa, ainda, que serão fornecidos

certificados de participação nessa mesa redonda, e solicita
aos interessados que entreguem as fichas de identificação
devidamente preenchidas aos funcionários da Casa que se
encontram neste Plenário.

Debates com o Plenário
O Sr. Cooredenador - Em primeiro lugar está inscrito, para
debater, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Em que pese á

solicitação da Presidência de se evitarem saudações
pessoais, não posso acatá-la, porque não quero perder a
oportunidade de cumprimentar os participantes pelo brilho
das intervenções. Gostaria também de fazer uma critica à
coordenação dos trabalhos. Ontem, levantei uma questão re-
lativa ao painel, que foi montado por pessoas com
determinado posicionamento, no sentido de que a revisão
fosse feita neste momento. Quero fazer justiça à posição do
jornalista Mauro Santayanna, que não segue essas duas
perspectivas. Mesmo assim, reitero o fato de fazermos
debates.
Entrando no mérito da questão, nosso partido não votou
favoravelmente á Constituição; portanto, seria um paradoxo
defendê-la neste momento, mas devemos ter uma certa cautela
em sua revisão.
Foi dito por dois debatedores que um dos problemas da atual

Constituição foi a sua conclusão a toque de caixa. Depois de
dois anos de trabalhos exaustivos resolveram encerrar a
discussão, mas, com a proposta do Deputado Pimenta da Veiga,
corremos o risco de fazermos a revisão em quatro meses, o
que é muito mais perigoso.
Lembro-me de um fato, recente em nossa vida pública
relativo ao plebiscito sobre forma e sistema de governo.
Houve discussão e debate, a televisão incomodou a todos
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atrapalhando a novela de muitas famílias, mas, no final, boa
parte da sociedade brasileira não conseguiu estar informada
a respeito desse assunto. Se pensarmos na complexidade de
uma revisão constitucional, nossa margem de risco aumenta
extraordinariamente.
A atual Constituição dispõe de um mecanismo que se chama
emenda constitucional e pode propiciar o aprofundamento da
discussão da crise em que vivemos. Todos nós falamos da
necessidade de uma reforma tributária, mas, se quisermos que
a Constituição em vigor se transforme naquilo que ela não é,
devemos criar condições para que a cidadania se faça
presente. Isso não se dá em quatro meses.
Não discuto a legitimidade do atual Congresso para fazer a
revisão, mas não há como ignorar que uma parcela majoritária
da sociedade brasileira não sabe que esse Congresso foi
eleito para fazer a reforma constitucional.
O mais democrático, neste momento, seria assegurarmos que o
próximo Congresso fosse exclusivo para fazer isso. Essa
situação deveria ter existido no passado, onde poucos
partidos políticos - concordo com o Prof. Oscar Dias Correa
- debatam com a sociedade as propostas para a revisão. Essas
propostas deverão ser legitimadas pelo voto popular. Devemos
assegurar o processo democrático para fazer a revisão.
O falso argumento de que o processo eleitoral do próximo

ano pode atrapalhar a revisão constitucinal não pode
inverter os papéis no sentido de acelerarmos o processo e
fazermos a revisão a toque de caixa. Essa revisão não poderá
ser feita nos meses de dezembro e janeiro, porque esse Pais
pára. Esse não é o melhor caminho. Devemos enfrentar os
conteúdos da nossa crise e permitir que o povo participe da
revisão constitucional.
O Sr. Coordenador - Temos aqui uma pergunta dirigida ao
Dr. Pimenta da Veiga pelo Sr. Alexandre Paiva: "Um dos
grandes problemas brasileiros é a questão dos partidos
políticos e do sistema eleitoral brasileiro. O senhor acha
que a revisão constitucional pode acabar com esses
problemas? Que medidas adotar? Lei de fidelidade partidária
e limitação do número de partidos políticos seriam as so-
luções? O voto distrital misto deveria ser adotado no
Presidencialismo?".
O Dr. João Pimenta da Veiga Filho* - Inicialmente, peço
licença à direção dos trabalhos para, antes de responder a
essa pergunta, como fui citado nominalmente pelo Deputado
Antônio Carlos Pereira, fazer breve comentário sobre sua
intervenção.
O Deputado Antônio Carlos Pereira, com seu entusiasmo
peculiar, está reforçando as teses sabidamente defendidas
por seu partido, que é contra a revisão constitucional. Por
isso, contesta o prazo por nós sugerido, como certamente
contesta muitos outros argumentos nossos, já que o Deputado
não deseja que a revisão se realize.
Quero reafirmar minha opinião segundo a qual, estando

prevista a revisão, preferiria que o Brasil não estivesse
vivendo os dias que vive, que não estivesse ás portas de um
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processo eleitoral que se iniciará, sem nenhuma dúvida, nos
primeiros meses do ano que vem. Preferiria, até mesmo, que a
Constituição não precisasse ser revista. Mas como penso que
o texto merece muitos ajustes, defendo que esse processo se
instale a partir de 6 de outubro e que se desenrole de modo
a não causar a intranquilidade e a preocupação que o
processo constituinte causou ao Brasil.
Naquele momento, houve um erro inicial. O Dr. Tancredo
Neves sempre defendeu que os trabalhos de elaboração da
Constituição partissem de um texto, qualquer que fosse, para
evitar que a Assembléia Constituinte perdesse o tempo que
efetivamente perdeu elaborando um texto tão contraditório,
tão equivocado, tão corporativista. Feito a mil mãos, foi
chamado na época de Frankenstein, porque no texto final
pouco restou do texto inicial. E esse foi o erro maior, já
que a Assembléia Constituinte não poderia ter perdido tanto
tempo na elaboração daquele texto, ao invés de aproveitar,
por exemplo, o texto de muito boa qualidade produzido pela
Comissão Afonso Arinos, secretariada pelo grande jornalista
Mauro Santayanna. Se tivéssemos agido assim, hoje, sem
dúvida, teríamos uma Constituição melhor, porque não
teríamos perdido quase 1 ano em um trabalho que não foi
aproveitado.
Com isso, quero dizer a todos que o trabalho de elaboração
da Constituição não foi de quase 2 anos. Efetivamente, a
Constituição foi redigida em pouco mais de 6 meses. Agora,
não vejo ai nenhum inconveniente, até, ao contrário, vejo
vantagens, pois a revisão deve ser feita nos 4 meses
propostos.
Respondendo às perguntas feitas pelo Sr. Alexandre Paiva,
devo dizer-lhes que a questão dos partidos políticos está
no cerne da crise política brasileira.
Concordo com a opinião aqui manifestada pelo Ministro Oscar
Corrêa, que cita esse assunto como um dos temas
fundamentais. Sem dúvida, esse problema precisa ser
enfrentado e bem solucionado. E de que modo isso deve
acontecer? Não defendo restrições à criação de partidos
políticos. Em minha opinião, podem existir tantos partidos
quantos sejam aqueles que a sociedade brasileira queira
criar; o que não pode acontecer é que qualquer desses
partidos tenha assento no Congresso e nas Assembléias, sem
atingir o mínimo de votos e de cadeiras nas eleições. Desse
modo, não restringiríamos a criação de partidos, o que
feriria o meu senso democrático, mas reduziríamos o número
de partidos efetivamente reconhecidos como tal. Aqueles
partidos que não tivessem determinado número de
representantes no Congresso e nas Assembléias continuariam
existindo, mas sem os poderes e os direitos que hoje são
concedidos a partidos de mentira, de fachada, a legendas,
desgraçadamente, muitas vezes, de aluguel. E só teriam
acesso ao rádio e à televisão aqueles que tivessem assento
nas Assembléias e no Congresso.
Isso não seria novidade. Esse caminho já foi trilhado por

muitos outros países que, passando por regimes autoritários,
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conseguiram reconquistar a democracia. Quero citar o exemplo
da Espanha, que já citei muitas vezes. Em certa ocasião,
pude debater a questão da vida partidária espanhola com o
então Presidente do Conselho de Ministros, Adolfo Suárez,
que, perguntado sobre quantos partidos havia na Espanha,
respondeu-me que havia 298 partidos políticos, mas isso não
prejudicava a vida política espanhola, pois, para que os
partidos tivessem direitos e deveres, deveriam ter aquela
representação parlamentar. Isso é indispensável. Para quem
tem vivência parlamentar, é fácil compreender que a vida de
uma Assembléia ou de um parlamento, qualquer que seja,
decorre fundamentalmente da atividade dos Lideres, e não é
possível que, no parlamento, exista a figura caricata do
Líder de si mesmo. Não é possível alguém representar a si
próprio com as prerrogativas de um Líder. E preciso que as
Lideranças políticas tenham efetivamente representatividade
para que, ao se sentarem a uma mesa, no encaminhamento de
uma votação ou de temas políticos, tenham uma relativa
equivalência, de modo que os resultados sejam realmente
respeitados.
Por fim, quero falar sobre o voto distrital. Em minha

opinião, uma das nódoas do sistema político brasileiro é a
representação proporcional. Ela estimula o uso do poder
econômico nas eleições, e nada macula mais o processo
eleitoral do que isso. Em Minas Gerais, é perfeitamente
possível um candidato endinheirado eleger-se, hoje, pelo
Noroeste do Estado, amanhã, pela Zona da Mata e, depois de
amanhã, pelo Triângulo; ao longo de uma vida política que
não precisa ser tão curta, ele pode conquistar vários
mandatos sem nunca ter voltado ao território inicial. Com
isso, ele está violando a representação parlamentar, e
entendo que isso é impossível de acontecer num regime de
voto distrital, onde as pessoas estão ligadas ao seu candi-
dato, conhecem a sua vida pessoal e, depois, podem cobrar
desse candidato o cumprimento de suas propostas eleitorais.
Para encerrar, o sistema proporcional distancia o
representado do representante, enquanto o sistema distrital
aproxima o eleito do eleitor, o que é um dos pontos
basilares do sistema democrático. Não vejo impossibilidade
de convivência entre o sistema presidencialista e o voto
distrital. Mais do que isso, acho que o que precisamos, no
Brasil, é de estabilidade política. Não sou daqueles que
festejam a renovação acentuada das Assembléias e do
Congresso. Acho que um Deputado é alguém vocacionado para a
atividade política, mas sei que ele é também forjado nos
anos que passa na sua Casa Legislativa. Quando há uma
renovação dos lideres a cada eleição no Brasil, me pergunto:
será que os bons Deputados, que foram formados no exercício
do mandato, estão sendo substituídos por pessoas
efetivamente capazes? Penso que o voto distrital é
estabilizador da representação parlamentar. Tem também o
aspecto positivo de que dará muito mais entusiasmo e muito
mais deveres aos parlamentares eleitos. Eles saberão que,
cumprindo com dignidade o seu mandato, terão a
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oportunidade de se reelegerem e continuarem representando os
seus distritos.
Por essas razões, acho que a questão do voto distrital deve
ser posta prioritariamente na revisão da Carta, porque é um
ponto de grande equilíbrio e de grande estabilidade na vida
política brasileira. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - O Sr. João Bosco Alexandrino pergunta
ao Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho: 'A Constituição
Federal de 1988 é por demais analítica e casuística; exemplo
é o art. 37. Não deveria o legislador Constituinte escrever
o texto apenas e deixar para a legislação ordinária e para a
jurisprudência o detalhamento e a aplicação do texto e
princípio constitucional?
O Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho - A tese que
inspira a pergunta, realmente, parece ser a melhor. A
Constituição deve ser breve, conter apenas aquilo que é
essencial para a estrutura do Estado e a limitação dos
Poderes. Assim, abrirá campo para a atuação da doutrina, da
jurisprudência, adaptando-se ás novas circunstâncias, que,
na verdade, são imprevisíveis em qualquer Assembléia Consti-
tuinte. Todos sabem que o grande mérito do Constituinte de
1787, nos Estados Unidos, foi, realmente, o de ter
conseguido estabelecer um texto breve e, ao mesmo tempo,
suscetível de adaptação. Mas vejam que o espírito que tem
dominado o constitucionalismo brasileiro é inverso, talvez
esse seja um problema. A última Constituição
constitucionaliza inúmeras regras que estavam perfeitamente
no nível infraconstitucional e não eram, por isso, menos
eficazes. Isso está vinculado, sem dúvida, ao modo pelo qual
se propôs a Constituinte, pois a criação das 24 subcomissões
temáticas foi acompanhada por todos os setores da sociedade,
com apresentação de sugestões. Isso tem uma forte conotação
democrática, mas leva a Constituição a repetir o que já está
no texto constitucional ou a colocar nele uma série de
questões que, absolutamente, não precisariam ou não deveriam
integrar a Constituição. Essa é uma das causas da
ineficácia de inúmeras de nossas normas, que foram escritas
na Constituição como símbolo, e não, para, verdadeiramente,
valer como regras constitucionais. Todavia, acredito que a
reforma não poderá fazer nada a esse respeito; poderá, sim,
corrigir alguns excessos, mas, sem dúvida, não irá rees-
crever a Constituição.
O Sr. Coordenador - O Sr. Reginaldo Nunes pergunta ao
Ministro Oscar Dias Corrêa: "Por que a Magistratura nacional
é contrária ao controle externo do Poder Judiciário, sendo
que o Poder Legislativo já é controlado pelas urnas, e o
Poder Executivo, pelo Tribunal de Contas?
O Ministro Oscar Dias Corrêa - Tive oportunidade de dar uma
resposta prévia a esta pergunta, e, agora, a própria
pergunta já traz a resposta. O Poder Legislativo é
controlado pelas urnas, e o Poder Executivo, pelo Tribunal
de Contas. O Poder Judiciário, por sua vez, é controlado
pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Tribunal
de Contas.
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As verbas do Poder Judiciário são apresentadas pelo Poder
Executivo, ou seja, os Tribunais as enviam ao Executivo, e
este as encaminha ao Legislativo. O Legislativo, em geral,
as corta, porque, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, há
um limite para os Poderes. A partir dai, já não há liberdade
de se fornecerem verbas ao Poder Judiciário. Quando elas são
aplicadas por esse Poder, ele é submetido aos mesmos
sistemas dos demais Poderes. Da mesma maneira que as verbas
dos Poderes Legislativo e Executivo são examinadas pelo Tri-
bunal de Contas, as do Poder Judiciário também o são. Não há
nenhum ato fora da atividade judicial que não seja submetido
ao Tribunal de Contas. Um exemplo é a aposentadoria do
Ministro. Para me aposentar como Ministro do Supremo
Tribunal, logo que o ato saiu no Diário Oficial da União,
foi enviado ao Tribunal de Contas, que examinou se eu
preenchia as condições para ser aposentado como Ministro do
Supremo Tribunal.
O Poder Judiciário, pelo próprio texto constitucional,
terá, o Estatuto da Magistratura Nacional. Prevê-se, no
texto constitucional, que esse estatuto, que substituirá a
Lei Orgânica da Magistratura Nacional exercerá o poder
disciplinar sobre os Juizes.
Na Lei Orgânica da Magistratura Nacional anterior, havia
uma falha lamentável, e isso é que criou a ilusão da
necessidade do controle externo. A lei anterior previa, de
um lado, a simples pena de advertência ao Juiz, e, de outro,
sua demissão e exoneração, isto é, havia duas penas
extremas, e o Tribunal, entre aplicar a advertência ou a
exoneração - que era uma punição gravíssima -, aplicava a
advertência. Não havia, a bem dizer, penalidades
intermediárias, dosáveis de acordo com a falta.
O Estatuto da Magistratura Nacional que se está votando no
Congresso Nacional prevê outras penas: advertência,
suspensão, punição pública e, finalmente, a exoneração.
Nesse momento, então, estará completado o ciclo disciplinar
da Magistratura nacional. O controle externo da Magistratura
é impossível, porque não há autoridade para controlá-la.
Todos que tentam controlar o Poder Judiciário, fora dele,
são os mesmos que se submetem a seu julgamento. Como, então,
podem querer controlar as decisões do Poder Judiciário?
Na minha opinião, o controle externo do Poder Judiciário é

não só inconveniente e desnecessário como também impossível.
O Sr Coordenador (Deputado Clêuber Carneiro) - Pergunta do

Prof. Gino ao Jornalista Mauro Santayana:
O senhor nos falou sobre os economistas e tecnocratas. O

senhor quis dizer que os legisladores da Constituição de
1988 basearam-se nos povos europeus, nos mais ricos, nas
elites brasileiras, esquecendo-se que ainda somos pobres, e
que nossa Constituição está cheia de milagres, de
felicidades, de maravilhas e muitas fantasias? O Sr.
Coordenador - Pergunta do Prof. Gino ao jornalista Mauro
Santayanna: "O senhor nos falou sobre os economistas e
tecnocratas. O senhor quis dizer que os legisladores da
Constituição de 1988 basearam-se nos povos europeus, nos
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mais ricos, nas elites brasileiras, esquecendo-se de que
ainda somos pobres e de que nossa Constituição está cheia de
milagres, de felicidades, de maravilhas e de muitas
fantasias?
O jornalista Mauro Santayanna - Penso que a pergunta já
encerra a resposta. O que ele quis dizer aí é que a vida
política não pode ser medida. Ela não está submetida a
instrumentos precisos de medição e de análise. A vida
política é o reflexo da vida, é a súmula da vida de todos os
dias. Só temos vida porque temos política. O homem só
cresceu porque cresceu com a política, como definia muito
bem o Senador Otávio Mangabeira, que disse certa vez, em
debate com o Senador Luiz Carlos Prestes, que política é
conversa e q ue o resto é conversa fiada.
E, em 1964, tivemos uma aliança entre tecnocratas e

militares. Com muito esforço, conseguimos tirar do poder os
militares, mas não conseguimos tirar os tecnocratas. O
problema todo é que eles usurparam as funções políticas e
pensam que podem administrar politicamente a Nação com o seu
saber técnico. E aí é que está o equívoco. Aliás, citei aqui
um parágrafo magnifico de Santo Tomás de Aquino, na sua
pequena obra Prefácio á Política de Aristóteles. As
ciências da política são ciências morais. O fundamento da
política é a ética. E todos os grandes autores fazem essa
definição: política é ética e ética é política. Técnica é
outra coisa.
Tivemos aqui, recentemente, um problema sério com o Banco
Central e com o Presidente Itamar Franco. Temos uma
realidade intransponível, uma realidade que está aí, que
foram os cheques pré-datados, que é uma realidade imposta
pelas circunstâncias da inflação. Vem o Banco Central e, com
uma portaria, uma regulamentação, muda o texto da lei.
Depois, ficamos sabendo, porque os jornais publicaram, que o
Presidente do Banco Central fez isso sob o conselho do
Presidente da Federação Brasileira de Bancos! Onde é que
estamos? O raciocínio deles é esse: vem o Presidente da
Federação Brasileira de Bancos e diz: Vai ser uma confusão
danada esses cheques pré-datados. E vem o Paulo Ximenes e
altera a medida provisória do Presidente da República,
aprovada pelo Congresso, uma medida já publicada.
E preciso entendermos isso: Política é uma coisa. Ela faz

parte das ciências morais, como o Direito. Agora, a técnica
é outra coisa. E a Economia, antigamente, se chamava
Economia Política, se não me falha a memória. E essa
Economia Política, que não tem nada de medições, foi
substituída pelos econometristas. Os homens que hoje
orientam a vida nacional, porque controlam os instrumentos
da política financeira, são meramente econometristas. Não
são economistas como antigamente. E preciso que vejamos isso
com muita clareza. Somos, realmente, um Pais pobre e temos
que assumir nossa pobreza. Por exemplo, a modernização. O
que é modernização? Para mim, esse Pais será moderno quando
todas as pessoas tiverem um prato de comida no almoço. Não
me interessa se estamos fabricando aviões a jato. Podemos
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estar fazendo aviões a jato, com nossos laboratórios
funcionando magnificamente, mas se não tivermos condições
para que cada brasileiro possa ter seu prato de comida no
almoço e no jantar, não seremos um Pais moderno. São essas
coisas que precisamos entender. Agora, é claro que também
não podemos ficar fora do mundo. Temos vantagens
competitivas da biodiversidade. Temos uma natureza muito
rica e temos que aproveitá-la. Temos que fazer todos os es-
forços para controlar essa nova revolução que vem aí. da
Engenharia Genética. Temos que ter centros de excelência,
mas não podemos nos esquecer de que somos um País pobre e
que temos que resolver nossos problemas. Não podemos
imaginar que poderemos resolver os problemas da educação
somente com grandes universidades. Temos que resolver os
problemas da educação com escolas primárias, com bons
mestres. E nos esquecemos disso.
Um dos graves erros do chamado Movimento Revolucionário de
1964, que eu chamo de Golpe Militar, porque foi um golpe de
políticos para manter seus privilégios, foi imaginar que
poderíamos fazer um Pais moderno, construindo universidades
mas esquecendo as escolas primárias; que poderíamos fazer um
Pais modernissimo investindo na industrialização e
esquecendo da agricultura.
Acho que temos que ter um projeto nacional, de acordo com

as nossas circunstâncias, inclusive, de pobreza. Pobreza não
envergonha ninguém, mas temos que enfrentar essa situação.
Acho que, na realidade, estamos precisando de mais do que
de uma reforma constitucional. Precisamos de uma reforma
singela, entendendo que cada um de nós tem os mesmos deveres
e direitos.
Recentemente, recebemos aqui a visita de um empresário

japonês, que disse aos empresários paulistas uma coisa muito
séria. Disse: "Vocês não vão resolver o problema do menor
abandonado neste País, porque eles não são seus filhos.'
Enquanto não enxergarmos essas crianças como nossos filhos,
não vamos resolver este assunto.
á redução das desigualdades regionais sociais. A solução de
um problema não pode acontecer separadamente da solução do
outro. A mim me parece que esse é o grande problema
nacional: a redução das desigualdades regionais e das
desigualdades sociais, e a ele devemos nos dedicar. A
inflação está ligada a esse problema.
Estou convencido de que tudo que surge de ruim neste País,
ou seja, o pai e a mãe de todos os vícios, chama-se
inflação. Enquanto não conseguirmos controlar o processo
inflacionário, não teremos tranqüilidade em nosso Pais. Não
teremos crescimento. Em conseqüência, não teremos
desenvolvimento, que é coisa muito mais importante do que
crescimento. Não teremos redução das desigualdades sociais,
nem das desigualdades regionais. Em contrapartida, teremos o
aumento da violência, da marginalidade, do suborno, da
corrupção e de todas as formas extralegais de atuação. A
inflação desestrutura não apenas a economia, como também a
moral nacional
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O que o Deputado quer é saber o seguinte: " Vedada sua
vinculação, para qualquer fim. E isso que interessa ao
Deputado, não é?
Por que se incluiu isso no texto constitucional? Porque no
Brasil tudo que se fazia acabava vinculado ao salário
mínimo: aluguéis, rendimentos, previdência social, tudo
vinculado ao salário mínimo. Verificou-se que essa
vinculação tinha efeitos e conseqüências gravíssimas. Como o
salário mínimo tinha que subir, em virtude da inflação,
subiam as contribuições e pagamentos da Previdência. Foi o
problema da Previdência Social, sobretudo, que levou à
desvinculação do salário mínimo, porque ela não estava em
condições de atender a essa vinculação, aumentando
aposentadorias e pensões na mesma base do aumento do salário
mínimo. Ficava o salário mínimo comprometendo toda a
economia nacional
Por outro lado, igualou-se o salário mínimo em todo o
Brasil. Isso, na minha opinião, não é possível. Não podemos
equalizar o salário mínimo que se paga em certas regiões ao
salário mínimo que se paga em outras regiões. O tipo de
trabalho é diferente, as condições de vida são outras, e o
custo de vida é diverso.
A verdade é que enquanto o texto estiver assim, não é
possível vincular nenhuma outra atividade ao salário mínimo.
Não podemos dizer que o salário dos Deputados da Assembléia

Legislativa será, no máximo, de vinte salários mínimos. Na
minha opinião, essa vinculação não é possível, porque é
expressamente vedada pelo art. 70, inciso IV, do texto
constitucional.
Por certo era sobre isso que o Deputado queria que eu desse

minha opinião.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Pimenta da Veiga.
O Dr. João Pimenta da Veiga Filhos - Farei um breve

comentário, até porque o assunto foi minuciosamente exposto,
com o brilhantismo peculiar do Ministro Oscar Corrêa.
Reforço apenas a tese de que a inspiração da limitação do
salário mínimo é diversa da motivação que tem o Deputado
Raul Messias. E oposta. Pelo que percebo, o Deputado
gostaria de fixar o salário mais alto, limitando-o em
relação ao salário mínimo. Esta seria uma motivação correta
e de grande inspiração social. Acontece que o que ocorria
era o oposto. Recordo-me que, quando exercia a Liderança da
Maioria, desenvolvíamos esforços para aumentar o salário
mínimo, que no Brasil é insuportavelmente baixo. No entanto,
ao provocarmos um aumento do salário mínimo, simultaneamente
estávamos beneficiando muito grandes capitalistas e grandes
contratos que estavam expressos em salários mínimos. Por
isso não é possível essa vinculação. Mas quero lembrar que é
perfeitamente possível estabeleceres tetos salariais com
outro indexador que não o salário mínimo.
Sobre a questão das desigualdades regionais, os que
prestaram alguma atenção ao que preguei ao longo da minha
vida pública vão concordar em que a minha maior preocupação
sempre foi a de provocar a descentralização, a
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desconcentração de renda, de pessoas, do progresso. No cerne
dessa perspectiva está a proteção às regiões mais pobres.
Isso vale para os Estados e municípios. São Paulo é, indubi-
tavelmente, o Estado mais rico e mais forte deste Pais. Ora,
se, além disso, dermos a São Paulo o poder político, onde é
que este Pais vai parar? Se dermos uma representação
proporcional à sua população, será mais justo. Um Estado só,
exatamente por ser poderoso, não precisa de uma
representação mais forte. E necessário que os Estados
menores, mais pobres, que não têm outra força de pressão,
possam exercer sua pressão política através de seus
representantes.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Oscar Corrêa.
O Ministro Oscar Dias Corrêa - Dei minha opinião citando o
caso de São Paulo porque elaborei um longo parecer em que,
analisando todas as hipóteses referentes à representação
daquele Estado, cheguei à conclusão de que, se São Paulo
fosse ter representação com base na representação de
Roraima, por exemplo, teria 1.900 Deputados; e, com base na
representação de Minas Gerais, teria, pelo menos, 110
Deputados, porque a população de São Paulo é mais do que o
dobro da população de Minas Gerais.
Diz o texto constitucional, no art. 45 : (- Lê o art. 45 da

Constituição Federal.)
Território não deveria ter Deputado, território é

departamento da União. Os Estados menores deveriam ter 3 ou
mais. Como deveria ser a representação proporcional? O
mínimo seria de 3 ou 4 Deputados, o máximo, de 70, ou seja,
3 ou 4 Deputados para o Estado menos populoso e 70 para o
Estado mais populoso. E claro que o problema político não se
resolve com números, mas não é justo se negar a São Paulo o
número de 70 Deputados, quando, somadas as populações de 16
Estado da Federação que têm, ao todo, 126 Deputados, o total
não atinge a população de São Paulo.
O jornalista Mauro Santayanna - Talvez essa pergunta fosse
mais bem respondida por um jurista. Todos nós podemos
detectar, no texto constitucional, certas incongruências e,
até mesmo, certas contradições. Portanto, entendo ser
fundamental a revisão, porque ela servirá para aclarar a
vontade política representada pelos Constituintes em 1988.
De uma forma ou de outra, eles estavam com mandato para es-
crever uma constituição. Por isso, penso que a revisão
técnica é importante.
Aproveitando a oportunidade, quero congratular-me com o
Prof. Oscar Dias Corrêa por ele ter dito algo que me parece
totalmente correto, ou seja, que esta Constituição não foi
posta à prova. Aliás, isso não aconteceu porque os mesmos
'lobbies' que agora querem modificá-la em seu favor
impediram a regulamentação devários dispositivos
constitucionais. Basta recordar a lei complementar prevista
no art. 192, que, no término da legislatura anterior, estava
para ser votada. Os 'lobbies funcionaram de tal maneira
que não houve "quorum" que possibilitasse a sua votação.
Estamos a 5 anos da promulgação da Carta Magna, e o
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gravíssimo problema do sistema financeiro nacional ainda não
está resolvido, porque o art. 192 determina claramente um
limite para os juros reais no País. Isso é da tradição
brasileira, como se pode perceber já no Governo Provisório,
com a famosa Lei da Usura.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação avisa aos
participantes que o término do debate foi programado para as
121h30min, horário que já ultrapassamos. Mesmo assim, diante
da riqueza dos debates e pedindo a compreensão e a paciência
cívico-democrática dos debatedores, vamos tentar responder
ás questões dos inscritos, por mais alguns minutos, já que
os expositores têm compromissos em suas cidades.
Considerando o imenso volume de inscrições que recebemos,

vamos tentar alinhavar as perguntas, pedindo maior brevidade
a todos e garantindo àqueles que nos encaminharam suas
indagações que elas serão entregues aos debatedores, com o
nosso pedido para que sejam dadas respostas a cada um dos
senhores.
Vamos à pergunta formulada pela Ora. Maria Inês, consultora
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao jornalista
Mauro Santayanna: Qual é a linha divisória entre revisão
técnica e revisão política? Cada uma seria realizada por um
Congresso eleito, em uma época, e ambas com poderes
constitucionais? Gostaria de maior esclarecimento.'.
O Dr. Oscar Dias Corrêa - Desculpem, meus caros amigos, mas
sou mineiro e não posso admitir que se cometa uma injustiça
tão grande. Essa é uma matéria para o Deputado Pimenta da
Veiga e eu debatermos depois. Mando-lhe o meu parecer, tomo
conhecimento do seu, e São Paulo fará uma análise de ambos.
Está aqui, prudentemente calado, o Prof. Manuel Gonçalves
Ferreira Filho, mestre de todos nós.
O jornalista Mauro Santayanna - Ora, o Governo Militar, ao
criar o Conselho Monetário Nacional, criou dispositivos que
revogaram essa lei. Por esse motivo, temos pessoas pagando
juros reais de 60% a 70% ao ano. Não é possível uma coisa
dessa. Estamos vendo os Bancos terem lucros extraordinários.
O BRADESCO teve US$265.000.000,00 de lucro no primeiro
semestre. Neste País, na realidade, há muito papel
circulando, mas não existe dinheiro. A famosa M-1 dos tec-
nocratas se limita a pouco mais de US$6.000.000.000,00, ou
seja, cada brasileiro tem pouco mais US$40,00 no bolso. Não
é possível desenvolver o País com tão pouco dinheiro real.
Entretanto, temos inflação. Onde está esse dinheiro? Esse
dinheiro está sendo moído, onde todos estão sendo moídos,
produzindo lucros para os grandes Bancos nacionais. Então,
quando digo revisão técnica, refiro-me a esses dispositivos
conflitantes, refiro-me, por exemplo, á transferência de
responsabilidades da União para os municípios. E preciso
descentralizar. Se há municípios onde esses recursos vão ser
malversados, o problema vai ser da sua população, da sua
cidadania, da população local, que deve escolher melhor seus
Vereadores e Deputados. Acho que deve haver uma revisão
técnica, mas discuto muito se deve haver uma revisão
política. Não podemos aceitar uma revisão política, porque a
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Constituição de 1988 ainda não foi posta á prova, nos seus
pontos fundamentais.
O Sr. Coordenador - Tenho aqui uma pergunta do Sr. Otoniel
Batista. Ela é dirigida ao Dr. Pimenta da Veiga. E a
seguinte: 'Com relação ao mandato de quatro ou cinco anos
para Presidente da República, não seria mais uma questão de
responsabilidade dos governantes, que governam sem nenhum
planejamento, e não de tempo para governar? O que será esse
desnorteamento que leva ao desgoverno este País de dimensões
continentais?
O Or. João Pimenta da Veiga Filho* - A questão do mandato é
um problema que, historicamente, tem sido debatido no Pais.
Ele tem variado no tempo, mas não tem cuidado do ponto
fundamental. Penso que o titular do Executivo deve ser
eleito junto com sua Câmara Legislativa, seja lá em que
nível for, O Prefeito, junto com os vereadores, o
Governador, junto com os Deputados Estaduais, e o
Presidente, junto com os Deputados Federais e Senadores.
Durante as eleições no estabelecimento de compromissos
públicos, é que nasce uma proveitosa convivência política
que pode ser muito útil aos destinos do País. Por outro
lado, sei que todos que exerceram algum cargo executivo
devem concordar que, no primeiro ano, o que se faz é arrumar
um pouco a administração, com poucas conseqüências práticas.
O segundo e o terceiro anos são os mais positivos. No quarto
ano, já é hora de cuidar da eleição. Parece-me que seria
muito mais oportuno que se examinasse, no Brasil, a
reeleição dos titulares de cargos executivos. Assim sendo,
no primeiro ano, cuidaríamos da casa. Nos anos seguintes,
estaria o governante liberado para administrar com eficiên-
cia, sabendo que, se for bem julgado pela opinião pública,
terá um prazo maior e suficiente para levar avante algumas
tarefas administrativas, que são inviáveis durante um curto
espaço de quatro anos. De outra parte, quero lembrar que não
aceito o argumento de que a reeleição pode encerrar a
corrupção administrativa.
Tivemos, na experiência dos dois primeiros anos de mandato
do Sr. Fernando Colior, a ameaça de venda deste Pais. Por
pouco, ele não conseguiu fazê-lo.
Devemos ter cuidado ao fazer essa revisão constitucional.
Não podemos ceder naquilo que nos custou tanto tempo para
construir. Não queremos que o Estado esteja em todas as
coisas, mas, se o Estado não estivesse atuando na economia
nacional, estaríamos na situação em que estamos hoje? Não
devemos discutir se a empresa é estatal ou privada, e sim,
se ela é bem ou mal administrada. Estão querendo privatizar
a Vale do Rio Doce, que é uma das maiores empresas na-
cionais, é a maior empresa de mineração do mundo e possui
capital privado e estatal. O Estado tem pouco mais de 50%.
Por que privatizá-la? Apenas para atender aos neoliberais?
Que neoliberalismo é esse? Devemos ter cuidado, porque essa
revisão constitucional pode ser um grande cavalo de Tróia e,
quando descobrirmos, já não teremos o Estado.
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O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria pede desculpas a
todos os participantes, porque já ultrapassamos o horário de
121h45min. Solicitamos aos debatedores que passem as
respostas à Assembléia, que as repassará a cada um. Antes de
encerrar, cada um dos debatedores disporá de um minuto para
as considerações finais. Com a palavra, o Prof. Manuel
Gonçalves Ferreira Filho.
O Prof. Manuel Gonçalves Ferreira Filho - Acredito que esse
painel tenha sido muito interessante e elucidativo.
Realmente, eu me ative aos aspectos estritamente jurídicos,
mas tive a tentação de penetrar em alguns temas aqui
debatidos, os quais serão mais bem discutidos em outra
oportunidade. Muito obrigado pelo convite para participar
desta reunião.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Oscar Dias

Corrêa.
O Ministro Oscar Dias Corrêa - Sr. Presidente, agradeço a
oportunidade de estar aqui, na Assembléia. Quero apenas
fazer uma afirmação: não convide, que eu venho.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o jornalista Mauro San-

tayanna.
O jornalista Mauro Santayanna - Quero agradecer a

oportunidade de estar aqui nesta Casa, que conheço há quase
40 anos, para debater com personalidades tão conhecidas e
respeitadas pelo seu saber político e pela sua presença na
vida pública nacional. Tive a alegria de aqui representar
aqueles que normalmente não têm VOZ: OS do povo.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. João Pimenta da

Veiga Filho.
O Dr. João Pimenta da Veiga Filho* - Sem fugir à
determinação da Mesa, vou contar um brevissimo caso. Em
determinado momento da vida política brasileira, quando
houve mais uma das violências do regime militar, cassando o
mandato de um Deputado do antigo MDB, discutiu-se, durante
toda a madrugada, a auto-extinção do partido.
Estavam presentes todas as figuras mais representativas,
entre as quais, evidentemente, Tancredo Neves e Ulysses
Guimarães. Tancredo se posicionava contra a divulgação de
uma nota, mas acabou aquiescendo, diante do desejo da
maioria, ou seja, de que fosse feita uma nota. Passaram mais
de 10 horas na redação, e Tancredo estava muito atento,
controlando cada palavra, vírgula e ponto. As 5 horas, após
encerrar a redação, Tancredo foi a sua casa para descansar
um pouco. O grupo remanescente chegou à conclusão de que uma
alteração deveria ser feita, melhor dizendo, um parágrafo
deveria ser excluído. Ulysses Guimarães, cauteloso, preferiu
consultar o Dr. Tancredo, ligando para o seu apartamento.
Assustado, este o atendeu prontamente. Dr. Ulysses disse a
ele que, revendo a nota, viram que seria necessária uma
alteração. Dr. Tancredo, muito preocupado, mostrou-se
apreensivo, pois já haviam refletido muito sobre o assunto.
Dr. Ulysses disse "que gostariam de tirar ...... Dr.
Tancredo, imediatamente, disse: "Ah! Se é para tirar, então
eu concordo".
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Estou mais ou menos nesta posição. Acho que, nesta revisão,
será preciso usar mais a borracha para apagar que a caneta
para escrever. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, esta Coordenadoria se
desincumbiu dos trabalhos de hoje. Estamos felizes pelo
êxito e pela participação ativa neste primeiro trabalho e
estamos a postos para desenvolver novas fases e debates em
outras ocasiões que a Presidência nos determinar. Seguro
estou de que a nossa contribuição, a contribuição de Minas
Gerais, será válida e séria nesse trabalho tão importante
que estamos iniciando. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, antes de encerrar a
reunião, lembra ao Plenário que o debate sobre a revisão
constitucional terá seqüência com as reuniões temáticas, a
partir do dia 18 de setembro, e convida todos os presentes
para delas participarem.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da nossa convocação,
esta Presidência agradece aos senhores expositores e aos
demais participantes a honrosa presença, encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, ás 14
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial
também de hoje, ás 20h30min, destinada à comemoração dos 75
anos do Colégio Batista Mineiro. Levanta-se a reunião.
(* - Sem revisão do orador.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 905/92

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

o projeto de lei em apreço, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, propõe seja declarado de utilidade pública o Centro
de Arte e Cultura de Bom Sucesso, com sede no Município de
Bom Sucesso.
Publicada em 20/6/92, foi a proposição encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua normal tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, cumprindo os termos do Regimento
Interno.

Fundamentação
O referido centro, entidade privada, sem fins lucrativos,
visa a congregar os artistas e os escritores daquele
município, promovendo, por todos os meios ao seu alcance, o
bem-estar dessas classes. Propõe-se, ainda, a elevar o nome
do município e da região a que pertence, realizando sessões
culturais, exposições e cursos de formação artística.
Pelos relevantes serviços que tem prestado à comunidade na
sua área de atuação, torna-se a entidade merecedora da
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
905/92, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 975/92

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

De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de
lei em exame 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 proposição encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou impedimento à sua normal tramitação.

Fundamentação
A referida entidade é um órgão de apoio, promoção,

disciplina e defesa de seus associados, representando-os em
juízo e recebendo, em seus quadros, os piranguenses, seus
parentes e amigos, limitados estes últimos a 30% do total de
sócios. Visa, ainda, a associação a promover, executar e
incentivar atividades culturais e artísticas, especialmente
as relacionadas com música e com as artes cênicas, além de
oferecer assistência social e educacional à comunidade.
Pelas ações relevantes que tem exercido em beneficio de
seus conterrâneos, faz-se a ARPA merecedora da declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 975/92, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 14 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.256/93

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

De autoria do Deputado António Fuzatto, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
a Orquestra Ribeiro Bastos, com sede no Município de São
João del-Rei.
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 lo turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Orquestra Ribeiro Bastos, em funcionamento há mais de

dois séculos, é uma sociedade civil, que tem por finalidade
o cultivo da arte musical e o amparo de seus membros
necessitados, inválidos ou enfermos.
Pela importância de sua participação na história cultural

da região e do Pais, torna-se a referida orquestra altamente
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas,
aprovação do Projeto de Lei
forma original.
Sala das Comissões, 14 de
Elisa Alves, Relatora.

nosso parecer é favorável à
no 1.256/93, no lg turno, em sua

setembro de 1993.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.321/93

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

De autoria do Deputado Aílton Vilela, a proposição em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no
Município de Três Corações.
Publicado em 7/4/93, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação.
Atendendo a dispositivos regimentais, vem, agora, a matéria

a esta comissão para o lo turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar é uma agremiação de
caráter social, literário, carnavalesco, recreativo e
desportivo. Os eventos por ela promovidos, em especial os
desfiles carnavalescos, de grande repercussão regional,
constituem importantes momentos na vida cultural de Três
Corações.
Pelo seu trabalho em prol da preservação da cultura e da
música popular brasileira, acreditamos ser justa a
declaração da utilidade pública do Grêmio Recreativo Escola
de Samba Acadêmicos do Morro.
Torna-se, no entanto, necessário retificar a redação do

art. lo, com vistas ao seu aperfeiçoamento, motivo pelo qual
apresentamos a Emenda ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.321/93, no lg turno, com a seguinte Emenda ng 1.
EMENDA NQ 1

Dê-se a seguinte redação ao art. lo:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no
Município de Três Corações.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.591/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá outras
providências.
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Publicado no Diário do Legislativo' do dia 26/8/93, o
projeto, que tramita em regime de urgência, foi encaminhado
às comissões supracitadas para, em reunião conjunta, receber
parecer, consoante o disposto no art. 69 da Constituição do
Estado e no art. 195, c/c os arts. 220 e 222, do Regimento
Interno.
Encarregados de examiná-lo do prisma da

constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade,
passamos a fundamentar nosso parecer na forma abaixo.

Fundamentação
A reorganização administrativa das entidades integrantes da
administração indireta do Poder Executivo, bem como a
criação de cargos públicos, é matéria sujeita a disciplina
por intermédio de lei em sentidos formal e material, com
base nos preceitos constitucionais pertinentes à espécie.
O texto constitucional mineiro, ao enumerar as matérias que

devem ser apreciadas por este Poder Legislativo, faz menção
expressa à criação, à transformação e à extinção de cargo,
emprego e função públicos nas administrações direta,
autárquica e fundacional e à fixação da respectiva
remuneração, desde que sejam observados os parâmetros
consagrados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a regra
constante no art. 61, VIII, da mencionada Carta política.
No que diz respeito às regras de iniciativa privativa para

a apresentação de projetos, cumpre salientar que apenas o
Chefe do Poder Executivo tem a prerrogativa constitucional
de encaminhar a esta Casa projetos que disponham sobre a
estruturação ou a reorganização das entidades componentes de
sua administração descentralizada. Tal exigência consta
explicitamente no art. 66, III, 'e", da Constituição
mineira, que assim prescreve:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administracão
indireta;" (grifos nossos).
Sendo o IEPHA uma fundação dotada de personalidade jurídica
de direito público e integrante da administração
descentralizada do Poder Executivo, na forma prevista pelo
art. 14, lQ, IV, da Carta mineira, a referida entidade
subordina-se aos preceitos básicos acima relacionados, de
tal maneira que, do ponto de vista formal, o projeto não se
encontra eivado de vício de inconstitucionalidade,
ilegalidade ou antijuridicidade.
Ao examinarmos o conteúdo da proposição em apreço,
principalmente no tocante à duração do mandato dos membros
do Conselho Curador da entidade, julgamos de bom alvitre a
apresentação da Emenda ng 1, a fim de evitar dúvidas quanto
à interpretação do 1Q do art. 9Q da proposição sob
comento, além de manter coerência com os demais projetos de



278

reorganização administrativa aprovados por este Poder
Legislativo.
Finalmente, propomos a Emenda no 2. na conclusão desta peça

opinativa, a qual pretende criar três cargos de Assessor,
todos de recrutamento amplo, cargos esses que passarão a
integrar o Anexo V a que se refere o art. 32 da Lei no
11.179, de 10/8/93.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.591/93, com as Emendas nos 1 e 2, abaixo
transcritas

EMENDA No 1
Dê-se ao lg do art. 90 a seguinte redação:
Art . 9g - ...............................................
lg - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo

Governador do Estado para um mandato de 2 (dois) anos, sendo
permitida uma única recondução por igual período.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art ....- Ficam criados no Quadro Setorial de Lotação

da Fundação Clóvis Salgado, constante no Anexo V a que se
refere o art. 32 da Lei no 11.179, de 10 de agosto de 1993,
3 (três) cargos de Assessor, de recrutamento amplo, código
FCS-CO-06.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Geraldo Rezende - Péricles Ferreira - Anderson Adauto.
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

Interno)
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do
Estado, reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá
outras providências.
Publicada em 26/8/93, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com as Emendas nos 1 e 2. Vem,
agora, a esta comissão para receber parecer de mérito,
cumprindo o que estabelece o art. 103, IX, do Regimento
Interno.
Na fase de discussão do parecer, nesta comissão, foram
propostas as Emendas flQ5 3 e 4 pelo Deputado Gilmar Machado,
as quais foram aprovadas. Cabe-nos, portanto, em virtude do
disposto no f lg do art. 138 do Regimento Interno, dar nova
redação ao parecer.

Fundamentação
A proposição em tela, em seu art. l, vincula o IEPHA-MG à

Secretaria de Estado da Cultura.
O art. 2g dá-lhe condição jurídica de fundação pública sem
fins lucrativos, autonomia administrativa e financeira,
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isenção de tributação estadual e privilégios legais
atribuídos às entidades de utilidade pública.
A finalidade do instituto é descrita no art. 3g: proteger e
promover os patrimônios cultural, histórico, natural e
científico, cuja preservação é interesse do Estado. Tal
patrimônio pode incluir, sob a denominação genérica de bens
culturais, os conjuntos urbanos, as edificações públicas e
privadas, os sítios arqueológicos, espeleológicos,
paleontológicos e paisagísticos, os bens móveis e as obras
de arte integradas.
O art. 4g estabelece as competências do IEPHA-MG com vistas
ao cumprimento de suas finalidades. Tais competências se
estendem do campo das ações educativas, da pesquisa, do
registro e da difusão de acervos até o campo da prática da
fiscalização técnica dos bens tombados, do apoio técnico à
iniciativa privada na área, da execução de projetos e obras
de conservação de acervos e do intercâmbio com instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais, para a
obtenção de cooperações técnica, científica e financeira.
O art. 5g refere e define os procedimentos mediante os
quais o órgão realiza seus objetivos: inventário,
tombamento, conservação, desapropriação e outras formas de
acautelamento. Nele também se fixa o prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação da lei para encaminhamento à
Assembléia Legislativa de projeto de lei de iniciativa do
Poder Executivo, no qual será definido o instituto jurídico
do tombamento. Dos procedimentos descritos na proposição,
pode-se concluir que não será por deficiência da norma legal
que o patrimônio cultural, que cabe ao Estado preservar,
deixará de ser protegido. Os instrumentos legais estarão
disponíveis para uma ação eficaz do poder público.
O art. 7Q estabelece a estrutura orgânica do IEPHA-MG.
Integram-na: Conselho Curador, Presidência, Gabinete,
Assessorias Jurídica, de Comunicação e de Planejamento e
Coordenação, Auditoria, Diretoria Administrativa e
Financeira, 5 (cinco) departamentos, Diretoria de Proteção e
Memória, 8 (oito) superintendências e Diretoria de Con-
servação e Restauração.
O art. 8g indica as competências do Conselho Curador. Sua

constituição é dada no art. 9g, em que se diz, ainda, que os
membros que o integram, com mandato de 2 (dois) anos, são
nomeados pelo Governador do Estado.
O art. 12 faz menção à Presidência e a 3 (três) diretorias,
a serem ocupadas por pessoas de comprovada experiência
técnica, cabendo ao Governador, livremente, nomeá-las ou
exonerá-las.
As competências da Presidência, o patrimônio do IEPHA-MG, o
regime jurídico de seus servidores, a estrutura de cargos de
seu pessoal, bem como sua remuneração, são estabelecidos, no
capitulo IV, no art. 16 e no capitulo VI da proposição em
estudo. Menciona-se, nesse capítulo, a existência de 4
(quatro) anexos em que se detalha a matéria prescrita em
seus artigos.
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Nas disposições finais, abre-se crédito especial para que o
Poder Executivo possa atender às despesas decorrentes da
execução da lei.
o projeto atende, em seus comandos, às necessidades do
IEPHA-MG, no sentido do cumprimento de suas relevantes
tarefas, ligadas à proteção e à promoção dos patrimônios
cultural, histórico, natural e científico, que cabe ao
Estado preservar. O documento revela um estudo sério da
matéria e uma compreensão esclarecida do horizonte complexo
que a fundação deve cobrir por sua ação eficaz e competente.
As Emendas ngs 3 e 4, propostas pelo Deputado Gilmar
Machado e aprovadas pela comissão, permitiram maior apuro
técnico e maior abrangência ao texto da proposição.
Não há o que objetar ao texto do projeto em tela, que, ao

contrário, é oportuno e conveniente.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.591/93, no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 3 e
4, desta comissão, redigidas a seguir.

EMENDA No 3
 Dê-se ao lg do art. 5Q a seguinte redação:

Art. 5Q - ...............................................

f 1 Q - O inventário visa à identificação e ao registro dos
bens culturais e naturais, adotando-se, para sua execução,
critérios técnicos de natureza histórica, artística,
sociológica, antropológica e ecológica, que lhe possibilitem
fornecer suporte a ações administrativas e legais, da
competência do poder público.

EMENDA NQ 4
 Dê-se ao 3Q do art. 5Q a seguinte redação:

Art . 5g - ...............................................
3g - O tombamento, instituto jurídico de proteção

especial, será aplicado a bens culturais e naturais de valor
excepcional, comprovado nos termos do disposto na Lei ng
5.775, de 30 de setembro de 1971, com as alterações
introduzidas pela Lei ng 8.828, de 5 de junho de 1985'.
Sala das Comissões, lg de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Elisa Alves, Relatora -
Anderson Adauto - Péricles Ferreira - Gilmar Machado.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
visa a reorganizar o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dar
outras providências.
O projeto, em regime de urgência, recebeu da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade, com as Emendas nos 1
e 2.
Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação da proposição com as
referidas emendas e as de nos 3 e 4, então apresentadas.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer.
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Fundamentação
A proposição em exame, aperfeiçoada com as mencionadas
emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. As despesas decorrentes da
execução da futura lei serão cobertas por crédito especial,
cuja abertura é por ela autorizada, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64. O projeto em
tela está, pois, de acordo com a legislação vigente, me-
recendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.591/93, no lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e as
Emendas ngs 3 e 4, apresentadas pela Comissão de Educação,
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer.
Sala das Comissões, lQ de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Raul Messias - Geraldo Rezende.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 5 AO PROJETO DE LEI
No 1.591/93

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

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá
outras providências.
Inicialmente, a proposição recebeu das comissões a que foi

distribuída parecer favorável, com as Emendas do nQ 1 ao 4.
Em seguida, foi a proposição a Plenário, onde o Deputado
Antônio Carlos Pereira apresentou a Emenda nQ 5, que dispõe
sobre a publicação de dados relativos à receita do Estado.
Agora, cabe a esta comissão emitir parecer sobre essa

emenda.
Fundamentação

A emenda em tela, desde que com uma alteração, é
pertinente. Inicialmente, verifica-se que ela está de
acordo com o disposto no art. 162 da Constituição da
República e no art. 151 da Constituição do Estado.
Ademais, a proposta em tela dá à publicação dos dados da
receita mais transparência e um formato que possibilita ao
cidadão comum acompanhar melhor sua evolução e conferir a
aplicação da Lei nQ 11.115, que trata da política de
reajustamento dos vencimentos dos servidores públicos. Os
referidos dispositivos constitucionais estabelecem, todavia,
que a citada divulgação ocorrerá até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, enquanto a emenda em exame
fala em até o dia 15.
Além do mais, em razão do prazo para recolhimento dos
tributos e do trabalho envolvido no processamento dos dados
vindos dos mais distantes rincões do Estado, é tecnicamente
impossível a publicação no prazo pretendido.
Dessa forma, visando tornar o prazo em questão exeqüível e
em harmonia com os ditames constitucionais, propomos a
Subemenda flQ 1 à Emenda flQ 5, transcrita na conclusão deste
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parecer, pela qual buscamos aprimorar e adequar a proposição
à técnica legislativa.
A medida, assim aperfeiçoada, merece prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 5
ao Projeto de Lei ng 1.591/93, na forma da Subemenda ng 1
abaixo transcrita.

SUBEMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
Art ....- O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial,

até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o
valor da receita liquida do Estado e de suas parcelas, nos
termos do art. 3g da Lei no 11.115, de 17/6/93..
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Gilmar Machado - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O 2o 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

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no
Município de Ipatinga.
Após sua aprovação no lo turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.
Anexa apresentamos a redação do vencido no lg turno, que é

parte integrante deste parecer.
Fundamentação

E de extrema importância para a comunidade local o
atendimento às suas necessidades básicas, no que se refere à
educação, à saúde, à segurança, ao saneamento básico, ao
transporte e ao lazer. O elo de ligação entre as autoridades
constituídas e a comunidade é a entidade em questão, que,
incansavelmente, busca junto aos órgãos governamentais
soluções que proporcionem condições dignas de sobrevivência
aos moradores do centro de Ipatinga.
Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face das razões expostas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.197/92, no 2Q turno, na forma do vencido
no 1Q turno.
Sala das Comissões, 13 de setei..o de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.197192

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no Município de
1 pat i nga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no
Município de Ipatinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.389/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento de Santa Cruz, com sede no Município de
Jacuí
A proposição teve tramitação normal no lg turno, tendo sido
aprovada por esta comissão em 3/8/93, nos termos do art.
104, 1, a, do Regimento Interno da Casa.
Submete-se agora o projeto à deliberação conclusiva desta

comissão, no 2g turno.
Fundamentação

Os objetivos da entidade beneficiária justificam a
aprovação deste projeto no 20 turno, pois é justa e oportuna
a declaração de utilidade pública do Conselho de
Desenvolvimento de Santa Cruz, com sede no Município de
Jacuí, cujo fim precípuo é desenvolver trabalhos relevantes
em prol da coletividade a que serve.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 1.389/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.390/93

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

A proposição em estudo, do Deputado Cóssimo Freitas, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Sociedade
Organizada a Serviço da Vila Diamantina, com sede no
Município de Jacui.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, compete-nos
emitir o presente parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Sociedade Organizada a Serviço da Vila Diamantina é uma
entidade de caráter social sem fins lucrativos, que tem por
objetivo promover atividades culturais, desportivas e
assistenciais, visando ao bem-estar e ao lazer da comunidade
local
A outorga do titulo declaratório de utilidade pública virá,
por certo, corroborar o esforço da entidade na consolidação
dos seus ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.390/93, na sua forma original.
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Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.415/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Tarcísio Henriques,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Obreiros da Paz ng 13, com sede no Município de Cataguases.
Aprovado o projeto no lo turno, sem emenda, cabe a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

Fundamentação
O trabalho realizado pela entidade em tela, de caracteres
filosófico e assistencial, visa ao crescimento espiritual do
homem, tendo como base os preceitos de cultura maçônica.
Dessa forma, entendemos ser oportuna a declaração de
utilidade pública dessa entidade.

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

nQ 1.415/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.421/93

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

A proposição em análise, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, tem por objetivo declarar de utilidade pública
a entidade Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe-nos,
agora, emitir parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário é uma
entidade civil sem fins lucrativos, de caracteres cultural e
religioso, que tem por finalidade principal a difusão da fé
entre os associados e a propagação do folclore nacional.
A outorga do titulo declaratório de utilidade pública virá,
por certo, facilitar a luta da entidade pela consolidação de
seus ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.421/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.423/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olivia,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de



285

Desenvolvimento Comunitário de Catuni, com sede no Distrito
de Catuni, Município de Francisco Sá.
O projeto foi aprovado no lQ turno, sem emenda. Cabe,
agora, a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.

Fundamentação
A entidade em exame realiza um trabalho de grande alcance
social, voltado notadamente para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade de Catuni e para a integração de seus
moradores, por meio das obras de assistência social e de
ações esportivas.
Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento

desta comissão no lo turno.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1.423/93, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1993.
Adeirno Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.433/93

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Jaime Martins, visa a
declarar de utilidade pública o Belvedere Juniors Esporte
Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Aprovado o projeto no lç turno, em 18/8/93, na sua forma
original, cabe, agora, a esta comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Criado com a finalidade de oferecer aos seus associados
condições para a prática da cultura física, o Belvedere
Juniors Esporte Clube desenvolve, ainda, atividades de
caracteres social e cultural.
Os eventos promovidos pela referida entidade constituem
importante contribuição ao desenvolvimento do esporte na
região de Divinópolis, especialmente no que diz respeito ao
futebol, e justificam, pois, a pretendida declaração de sua
utilidade pública.

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

nQ 1.433/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.436/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatór i 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
exame propõe seja declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, desta comissão,
compete-nos emitir parecer para o 20 turno de deliberação
conclusiva, cumprindo as normas regimentais.
Nos termos do lo do art. 196 do Regimento Interno, foi
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade, que vem prestando relevante contribuição à
comunidade, ao desenvolver ações filantrópicas junto aos
mais carentes e difundir os preceitos do pensamento
maçônico, faz jus à declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.436/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.436/93

Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Maçônica Fé e Perseverança, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.449/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa da
Criança Francisca Paula de Jesus, com sede nesta Capital.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta comissão

z
 

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno,
o conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A Casa da Criança Francisca Paula de Jesus desenvolve um
trabalho de assistência à criança órfã do sexo feminino,
voltado notadamente para o encaminhamento de menores a
famílias que se cadastram visando à adoção. Dessa forma,
entendemos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.449/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 431a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Requerimentos do flQ 4.697 ao
4.717/93 - Requerimentos da Deputada Maria Elvira e do
Deputado Adelmo Carneiro Leão - Comunicações: Comunicações
da Comissão de Agropecuária e dos Deputados Márcio Miranda
(2), Roberto Luiz Soares, José Renato, Hely Tarquínio, Paulo
Pettersen, Wanderley Ávila e Roberto Carvalho - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Anderson Adauto, Geraldo
Rezende, Ibrahim Jacob, Raul Messias, Antônio Carlos
Pereira, José Laviola, Tarcísio Henriques e Adelnio Carneiro
Leão - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Roberto Carvalho (2); arquivamento, por perda de
objeto - Requerimento da Deputada Maria Elvira; aprovação -
Requerimentos do Deputado Marcos Helênio (4); aprovação -
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição;
verificação de votação; inexistência de"quorum" para
votação; chamada para recomposição do número regimental
existência de quorum; renovação da votação do
requerimento: rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição - Questão de ordem - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei no 11.942; questões de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência
de quorum; chamada para votação secreta; manutenção do
veto - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei ng 11.944; encerramento da discussão; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental para discussão - Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.947;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 11.952; discurso do
Deputado Ivo José; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Âílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
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Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Milton Sailes
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henrigues - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das três reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Bené Guedes, 30-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura das atas das três reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.
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 á Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 4.697/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário Executivo do CEDEC com vistas
à autorização para que sejam perfurados poços artesianos nos
povoados de Salobro e Saquinho, no Município de Buenópolis.
Ng 4.698/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
inclusão, no programa de saneamento rural, de perfuração de

z poços artesianos nos povoados de Extrema, Mimoso e
e' Curralinho, no Município de Corinto.

No 4.699/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
liberação de financiamento para a construção de 100 casas
populares para a Associação Comunitária dos Moradores do
Conjunto MinasCaixa B e do Movimento dos Sem-Casas e ao
credenciamento da referida associação. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 4.700/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Indústria e Comércio com vistas a que seja viabilizada a
implantação de distrito industrial no Município de São
Gonçalo do Sapucaí.
Ng 4.701/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Indústria e Comércio com vistas a que seja viabilizada a
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implantação de distrito industrial no Município de Além
Paraíba. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4.702/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Mateus Leme.
Ng 4.703/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Nova Serrana.
Ng 4.704/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Bocaina de Minas.
NQ 4.705/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Pedras de Maria da Cruz.
Ng 4.706/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Berilo.
Ng 4.707/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Gonzaga.
Ng 4.708/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um galpão do
agricultor no Município de Bom Jesus do Galho. (-
Distribuídos à Comissão de Agropecuária.
Ng 4.709/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
liberação de recursos para aquisição de uma balsa para a
ligação, através do rio das Velhas, do Município de Corinto
ao de Augusto de Lima. (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 4.710/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à
liberação de verbas para as famílias carentes do Município
de Belo Horizonte. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.711/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
substituição da rede provisória por uma definitiva na
Alameda do Engenho, Bairro Engenho Nogueira, nesta Capital.
(- A Comissão de Política Energética.)
NQ 4.712/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público na Praça Engenho do Leste,
Bairro Engenho Nogueira, nesta Capital. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.713/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
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"Jornal da Pampulha" por seu trabalho sério e pela edição
do 200g número.
No 4.714/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando se
consigne no anais desta Assembléia voto de congratulações
com a jornalista Anna Marina Siqueira por seu 35Q ano de
atividade profissional ininterrupta nos jornais Estado de
Minas e Diário da Tarde. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
NQ 4.715/93. do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da
estrada Itulutaba - Campina Verde - Iturama, passando pelo
Distrito de Honorópolis, e de trecho que liga o Município de
Campina Verde à Rodovia MGT-155, entre os Municípios de
Itapagipe e São Francisco de Sales. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.716/93. do Deputado Antônio Carlos Pereira,
solicitando que se dirija ao Governador do Estado pedido de
informações acerca dos fundamentos legais do despacho
exarado no dia 8/9/93, no qual S. Exa. reconhece, por
solicitação da Secretaria da Fazenda, a situação de
inexigibilidade do processo de licitação para que o BDMG,
como delegatário do Estado (Decreto flQ 34.856, de 30/7/93),
celebre com o Banque Indosuez contrato de prestação de
serviços tendo como objeto a colocação, como líder, no
mercado internacional, do BOnus Externo do Estado de Minas
Gerais, a que se refere a Lei ng 11.116, de 25/6/93. (- A
Mesa da Assembléia.)
NQ 4.717/93, do Deputado José Laviola, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento,
em 21/8/93, do Sr. Divino Paulino de Oliveira, ex-Prefeito
do Município de Engenheiro Caldas. (- A Comissão de
Administração Pública.
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja formulado apelo

ao Presidente do Conselho Federal de Educação com vistas à
aprovação do processo para instituição da Universidade do
Vale do Rio Verde de Três Corações.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando sejam

convocados o Secretário da Segurança Pública e o Comandante-
Geral da PMMG para, em reunião conjunta das Comissões de
Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais,
prestarem esclarecimentos sobre a ação das Policias Militar
e Civil durante o leilão de privatização da AÇOMINAS, de que
resultaram 70 prisões e mais de 80 feridos.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Agropecuária e dos Deputados Márcio Miranda (2), Roberto
Luiz Soares, José Renato, Hely Tarquinio, Paulo Pettersen,
Wanderley Ávila e Roberto Carvalho.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Anderson Adauto, Geraldo Rezende, Ibrahim
Jacob, Raul Messias, Antônio Carlos Pereira, José Laviola,
Tarcísio Henriques e Adelmo Carneiro Leão proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária - aprovação dos Requerimentos ngs 4.635/93, do
Deputado Anderson Adauto; 4.615/93, do Deputado Bernardo
Rubinger; do no 4.662 ao 4.669/93, do Deputado Geraldo da
Costa Pereira (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Hely
Tarquínio - sua filiação ao PP: Paulo Pettersen - seu
desligamento do PMDB e sua filiação ao PP (Ciente. Cópias às
Lideranças.); Márcio Miranda (2) - falecimento de José
Moreira de Miranda, em Ituiutaba, e de Dilza Eugênia S.
Nere, em Divinópolis; Roberto Luiz Soares - falecimento de
Maria de Lourdes R. Cardoso, em Visconde do Rio Branco; José
Renato - falecimento de Edgard Braga, em João Pinheiro;
Wanderley Ávila - falecimento de Roger Bernardes, em Várzea
da Palma; Roberto Carvalho - falecimento do Prof.
Austregésilo de Athayde, Presidente da Academia Brasileira
de Letras, no Rio de Janeiro. (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, em que pleiteia seja solicitado ao Exmo. Sr.
Presidente da República o imediato cancelamento do leilão de
privatização da AÇOMINAS, tendo em vista as denúncias,
feitas pela imprensa, de formação de monopólio para produção
de aço no País. Arquive-se, tendo em vista a perda de
objeto.
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministro da Justiça para que
determine ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE - providências que impeçam a participação, no leilão de
privatização da AÇOMINAS, de grupos econômicos que dominam a
produção de aço no Pais. Arquive-se, tendo em vista a perda
de objeto.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Maria Elvira - encaminhamento
de oficio ao Conselho Federal de Educação, solicitando que
aquele órgão se manifeste favoravelmente ao Processo n
23018.002336/92-41, que visa a aprovar o funcionamento da
Universidade do Vale do Rio Verde, em Três Corações; Marcos
Helênio (4) - realização de reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n
1.034/92, que institui o Código Estadual de Crédito
Educativo; reunião da referida comissão para emitir parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 1.351/93, do Deputado Antônio
Pinheiro; reunião da mencionada comissão para emitir parecer
sobre o Projeto de Lei no 1.494/93, do Deputado Bernardo
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Rubinger, o qual modifica a Lei nQ 7.399, de 1978; reunião
da aludida comissão para emitir parecer sobre o Projeto de
Lei flQ 1.509/93, do Deputado Homero Duarte, que fixa
critérios populacionais para a criação, a fusão e o
desmembramento dos serviços notariais e de registros.
O Sr. Presidente - Requerimento do ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita, nos termos regimentais, a
convocação do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Segurança
Pública, Dr. José Rezende, e do Comandante da Polícia
Militar de Minas Gerais, Cel. Mário Lúcio Cançado, para, em
reunião conjunta das Comissões de Defesa Social e de
Direitos e Garantias Fundamentais, prestarem esclarecimento
quanto à ação da Polícia Militar e da Polícia Civil nos
acontecimentos ocorridos no Centro de Belo Horizonte, no dia
10/9/93, durante o leilão de privatização da AÇOMINAS, a
qual resultou em 70 prisões e mais de 80 feridos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação de

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

vai proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 8 Deputados; votaram
contra 17 Deputados. Não houve quorum" para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação e vai proceder à
chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra o Sr.
2o-Secretário, Deputado Roberto Carvalho, para proceder à
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.
Portanto, há"quorum" para votação. A Presidência vai
renovar a votação do requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam

queiram permanecer como estão. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Queiram, por

gentileza, tomar os seus lugares. Os Deputados que votaram a
favor do requerimento queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem
assentar-se. Os Deputados que votaram contra o requerimento
queiram levantar-se (- Pausa.) Podem assentar-se. Votaram a
favor do requerimento 7 Deputados. Votaram contra o
requerimento 32 Deputados. Está rejeitado o requerimento.
Arquive-se.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, queria
registrar que lamentamos a postura da maioria dos Deputados
desta Casa. Infelizmente, o que ocorreu não é novidade.
Infelizmente, isso tem-se repetido.
Agora, o que é difícil de ser aceito é que os fatos tenham

sido fartamente noticiados. A imprensa, de sexta-feira até
domingo, ocupou páginas, telas e tempo no rádio para mostrar
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o que, lamentavelmente, aconteceu no Centro de Belo
Horizonte.
Quando a Assembléia Legislativa, cumprindo o seu dever, a
sua obrigação e a sua responsabilidade, convida os
responsáveis pela segurança a prestar esclarecimentos, ela o
faz sem prejulgar. O requerimento do nosso companheiro
Adelmo Carneiro Leão não entrava em nenhum juízo de valor,
não fazia considerações sobre responsabilidades de quem quer
que seja. Solicitava-se, apenas, a presença das autoridades
nesta Casa, para se permitir que esclarecimentos fossem
prestados
Por esses motivos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queria
registrar, em nome da nossa Bancada, não diria a indignação,
porque isso seria muito pouco, mas o sentimento, que não é
pequeno, de impotência diante de uma maioria governista que,
cada vez mais, verga sua espinha diante da vontade do
Executivo. E, mais perigoso do que isso, cada vez mais,
aprofunda-se o poço que separa esta instituição da sociedade
civil

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total
á Proposição de Lei ng 11.942, que torna obrigatória a
inclusão de eletroencefalograma e de eletrocardiograma no
exame de saúde exigido para a expedição ou a revalidação da
Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas
profissionais que especifica. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência
vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão
votar 'não". Resumindo: "sim" mantém o veto, e "não" rejeita
o veto.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente,
considerando que, para tornar legítima a votação, são
necessários, no mínimo, 39 Deputados e considerando que, no
Plenário, não há esse número de Deputados, solicito a V.
Exa. que encerre a reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum". Esta Presidência vai determinar a chamada dos
Deputados para que a recomposição seja feita. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum". Na sua ausência, solicito ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda à chamada.
0 Sr. Secretário - (-Faz a chamada.
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.
Portanto, há número para votação. Com a palavra, o Sr.
Secretário, Deputado Célio de Oliveira, para proceder à
chamada para votação do Veto Total à Proposição de Lei ng
11.942. Antes, porém, convidamos para atuar como
Escrutinadores os Deputados Sebastião Costa e Elisa Alves.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elrniro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz

- Bené Guedes - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Dílzon Melo -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - João Batista - João Marques -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mílton
Salies - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
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 42 Deputados: foram encontradas
na urna 42 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 34 Deputados, votaram
não 8 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Sr.

Governador.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei ng 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. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, como estão
presentes neste Plenário apenas 20 Deputados, não havendo,
portanto, quorum" para votação de matéria tão importante,
solicito o encerramento, de plano, desta reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr.
Secretário, Deputado Amilcar Padovani, que proceda á chamada
dos Deputados para a recomposição de"quorum".
O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.) O Sr. Presidente -
Responderam à chamada 33 Deputados. Portanto, não há número
para votação, mas o há para discussão dos projetos
constantes na pauta.
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei flQ 11.947. que reorganiza a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 11.952, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1994. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Para discuti-]o, com a palavra, o
Deputado Ivo José.
- O Deputado Ivo José profere discurso que será publicado

em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo "quorum" para votação nem

oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 15, às 91h30min e às 20h30min,
nos termos do edital de convocação, bem como 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 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.954,
(Ex-PROJETO DE LEI NQ 1.473/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA AUTARQUIA IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas do dia trinta e um de agosto de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Jorge Eduardo, José Braga, Maria José Haueisen e
José Leandro, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente 'ac1 hoc, Deputado Jorge
Eduardo, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e designar o Relator. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado José Braga para atuar como
Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se a eleição,
como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, dos
Deputados Jorge Eduardo e José Braga. O Presidente empossa o
Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício da
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Jorge
Eduardo agradece a escolha de seu nome e designa como
Relator da matéria em pauta o Deputado José Leandro. 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, 14 de setembro de 1993.
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José Braga, Presidente - Agostinho Patrus - Maria José
Haueisen - Bernardo Rubinger. -
ATA DA 16g REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de setembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóss i mo Freitas, Francisco Ramalho,
Gilmar Machado e Célio de Oliveira, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente passa à 2a parte
da reunião, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência
do Deputado Ambrósio Pinto, Relator do Parecer sobre a
Emenda ng 5 ao Projeto de Lei no 1.591/93, o Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Francisco Ramalho, que
emite parecer concluindo pela aprovação da Emenda no 5, na
forma da Subemenda ng 1. Submetido a discussão e a votação,
é aprovado o parecer sobre a Emenda ng S. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.

 

Elisa Alves, Presidente - Péricles Ferreira - Maria
José Haueisen.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE INICIATIVA POPULAR
PROJETO DE LEI No 1.644/93

Institui o Fundo Estadual de Moradia Popular.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993. o Fundo Estadual de Moradia
Popular - FEMP -, destinado a financiar programas
habitacionais de interesse social para a população de baixa
renda.
Art. 2g - São entendidos como programas habitacionais de
interesse social
1 - construção de moradias populares;
II - produção de lotes urbanizados;
III - urbanização de favelas;
IV - aquisição de material de construção;
V - reforma e recuperação de unidades habitacionais;
VI - construção e reforma de equipamentos comunitários e
institucionais vinculados a projetos habitacionais;
VII - regularização fundiária;
VIII - serviços de assistência técnica e jurídica.
Art. 3g - Para efeito desta lei, considera-se de baixa
renda a população composta por famílias com renda de até 3
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(três) salários mínimos, desde que não sejam proprietárias
de imóvel.

lo - O Conselho Estadual de Moradia Popular - CEMOP -
poderá, em caso especifico, atender ã faixa de renda
compreendida entre 3 (três) e 5 (cinco) salários mínimos,
observada a garantia de, no mínimo, 70% (setenta por cento)
dos recursos do FEMP serem destinados à faixa de renda
prevista no caput deste artigo.

2g - Considera-se beneficiário do FEMP o mutuário
proveniente da população definida neste artigo.
Art. 4g - São recursos do Fundo Estadual de Moradia

Popular:
- as dotações consignadas no Orçamento do Estado ou em

créditos adicionais;
II - os provenientes de operação de crédito de que o Estado

seja mutuário;
III - a incorporação dos retornos das operações de crédito

do FEMP, relativos a principal e encargos;
IV - os alocados pelos órgãos, pelos fundos e pelas

entidades federais destinados a programas habitacionais;
V - 50% (cinqüenta por cento) dos resultados líquidos de
jogos e apostas das loterias estaduais e de concursos de
prognósticos de qualquer natureza;
VI - 5% (cinco por cento) do lucro liquido dos Bancos

estaduais;
VII - o resultado das aplicações financeiras dos recursos

do FEMP;
VIII - 10% (dez por cento) do total da verba destinada ás
subvenções sociais;
IX - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos liquides

arrecadados no programa estadual de privatização;
X - contribuições e doações de pessoas, entidades ou

organismos de cooperação, nacionais ou internacionais;
XI - produto da alienação de objetos e valores confiscados
pela Fazenda Estadual;
XII - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o

FEMP.
Art. 5Q - Podem recorrer ao FEMP os seguintes agentes

promotores:
- Prefeituras Municipais;

II - companhias habitacionais de âmbito estadual ou
municipal
III - cooperativas habitacionais populares;
IV - associações comunitárias;
V - associações de sem-casas;
VI - sindicatos de trabalhadores.
Parágrafo único - Somente poderão recorrer ao FEMP as

Prefeituras Municipais que constituam conselhos e fundos de
moradia popular com dotação orçamentária própria, para
viabilizar seus programas e projetos habitacionais, em
consonância com as diretrizes gerais do CEMOP.
Art. 6g - Na concessão de financiamento com recursos do
FEMP, observar-se-ão, em relação aos agentes promotores, as
seguintes condições:
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1 - contrapartida mínima de 10% (dez por cento) do valor
dos investimentos financiados expressos, isolada ou
cumulativamente, em recursos financeiros, recursos materiais
e serviços;
II - prazo máximo de carência de 2 (dois) anos contados da

data de liberação dos recursos;
lg - o prazo para conclusão da obra é de 18 (dezoito)

meses contados da data de liberação dos recursos;
2g - o agente promotor, após o término da obra, repassará

ao mutuário os encargos relativos ao financiamento
concedido.
Art. 7g - Na concessão de financiamento com recursos do
FEMP, observar-se-ão, em relação aos beneficiários, as
seguintes condições:

- prazo de amortização não superior a 30 (trinta) anos;
II - taxa de juros de, no máximo, 3% (três por cento) ao

ano;
III - reajuste monetário pela variação do índice Nacional

de Preços ao Consumidor - INPC -, ou, na sua falta, por
outro índice fixado em decreto do Poder Executivo.
j lg - A correção das prestações será realizada 2 (dois)

meses após o reajuste salarial do mutuário, não podendo, em
hipótese alguma, ultrapassar o valor de 10% (dez por cento)
de sua renda familiar.

2g - Após o prazo de financiamento acordado, se houver
saldo devedor, este será automaticamente extinto em favor do
mutuário.
Art. 8g - Fica criado o Conselho Estadual de Moradia
Popular - CEMOP -, órgão deliberativo de nível estratégico
superior, vinculado à Secretaria de Estado da Habitação, que
será o grupo coordenador do FEMP e terá a seguinte
composição:
1 - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Habitação;
IV - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais - BDMG -;
V - 1 (um) representante da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB -;
VI - 1 (um) representante da Companhia de Saneamento do
Estado de Minas Gerais - COPASAMG -;
VII - 6 (seis) representantes de entidades do movimento
popular de moradias, legalmente constituídas;
VIII - 3 (três) representantes das centrais sindicais de
trabalhadores;
IX - 1 (um) representante do Sindicato das Indústrias de

Construção Civil;
X - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil;
XI - 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de
Saneamento Básico - CESB - ligados à sociedade civil;
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XII - 1 (um) representante da Associação Mineira dos
Municípios.
Art. 90 - Compete ao CEMOP, como grupo coordenador do FEMP:

- elaborar a política geral de aplicações dos recursos,
fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma
previsto;
II - recomendar ao gestor a readeguação ou a extinção do

FEMP, quando necessário;
III - acompanhar a execução orçamentária do FEMP;
IV - formular as diretrizes e estratégias para unia política

estadual de moradia popular, bem como propor instrumentos
para sua implantação;
V - baixar normas e resoluções e aprovar os programas de
alocação de recursos do FEMP;
VI - fixar as condições gerais quanto à concessão de
empréstimos, financiamentos, refinanciamentos, seguros
obrigatórios e demais requisitos necessários à contratação
das operações com recursos do FEMP;
VII - estabelecer a política de subsídios;
VIII - aprovar cronogramas anuais e plurianuais de
investimento da Secretaria de Estado da Habitação, para
utilização de recursos do FEMP;
IX - autorizar a concessão de financiamento pelo FEMP aos

agentes promotores, de acordo com as diretrizes e normas por
ele fixadas;
X - estabelecer os critérios para credenciamento de agentes
financeiros, promotores e da assessoria técnica;
XI - compatibilizar as normas de funcionamento do FEMP ás
normas federais pertinentes, de modo a assegurar o
recebimento de financiamento e recursos da União relativos à
moradia e à infra-estrutura habitacional;
XII - propor legislação relativa à habitação, ao
saneamento, à infra-estrutura e a equipamentos urbanos
relacionados com habitação;
XIII - elaborar seu regimento interno.
Art. 10 - O órgão gestor do FEMP é a Secretaria de Estado

da Habitação;
Art. 11 - O agente financeiro do FEMP é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -.
Parágrafo único - O BDMG, a título de remuneração pelos

serviços prestados, fará jus a uma comissão de, no máximo,
0,5% (meio por cento) ao ano, calculada sobre o valor dos
empréstimos concedidos a cada ano.
Art. 12 - O prazo de duração do FEMP será indeterminado.
Art. 13 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do FEMP, obedecerão ao
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e
às normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 14 - A Secretaria de Estado da Habitação, como órgão
gestor do FEMP, enviará relatório semestral ao CEMOP e à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único - O relator deverá conter informações sobre
os financiamentos concedidos pelo fundo, especialmente as
seguintes:

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

de carência e de amortização;
IV - contrapartida dos agentes promotores;
V - outras informações relativas ao volume dos recursos
financeiros.
Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 dias.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Belo Horizonte, 10 de setembro de 1993.
A Secretaria-Geral da Mesa, para exame preliminar quanto ao
recebimento, em observância aos pressupostos do art. 67 e
seu 1Q, da Constituição Estadual, c/c o art. 192 do
Regimento Interno.
Em 30/8/93.
José Ferraz, Presidente.
A Gerência de Apoio ao Plenário.
Em 31/8/93.
Paulo Rubens Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa.
Belo Horizonte, 9 de setembro de 1993.
Sr. Secretário-Geral da Mesa:
Em cumprimento ã sua determinação, a Gerência de Plenário
procedeu á verificação do cumprimento dos pressupostos
previstos no art. 67 da Constituição do Estado, c/c o art.
192, lo, do Regimento Interno, para fins de recebimento do
projeto de lei de iniciativa popular que cria o Fundo
Estadual de Moradia Popular, entregue á Assembléia
Legislativa no dia 30/8/93.
Durante tal trabalho, que contou com a ajuda da funcionária
Vânia Aparecida Araújo, do Gabinete do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, foram registrados os seguintes fatos:

- Existência de 32 folhas com 223 assinaturas referentes
a outro projeto de iniciativa popular (dispondo sobre
subvenção social), as quais não podem ser contadas como
apoio ao projeto sobre moradia nem consideradas para fins de
recebimento do projeto sobre subvenção, longe que estão de
alcançar o número regimental exigido.
2 - Assinaturas em formulários diferentes (verso em
branco), porém com a indicação de que se referiam ao projeto
sobre moradia popular.
3 - Algumas folhas preenchidas com dados e assinaturas de
uma mesma pessoa (dez assinaturas iguais em cada folha), e
outras preenchidas com dados de pessoas diferentes mas
assinadas por uma só em nome delas.
4 - Irregularidades diversas, tais como assinaturas de
nomes diferentes dos respectivos dados, etc.
5 - Inúmeras folhas com dados incompletos nos campos
título de eleitor", "seção", "zona, "domicílio eleitoral",
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"endereço", etc., ou substituição do número do título de
eleitor pelo da carteira de identidade.
6 - Algumas folhas contendo apenas as assinaturas, sem os

dados de identificação dos eleitores, e outras contendo os
referidos dados, porém, sem as assinaturas correspondentes.
7 - Indicação de domicilio eleitoral de outros Estados,
como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
Sergipe, Alagoas, Ceará, Santa Catarina, etc. e também do
Distrito Federal.
8 - Não houve identificação do primeiro signatário para
fins do disposto no parágrafo único do art. 193 do Regimento
Interno.
9 - No dia 3/9/93, foi juntado ao processo documento
assinado por José Fernandes Pacheco, responsabilizando-se
pela idoneidade das assinaturas, na qualidade de
representante da entidade Casa do Movimento Popular,
legalmente constituída conforme documentação por ele
apresentada e também anexada ao processo.
A vista disso, tão logo chegamos ás 10 mil assinaturas
exigidas pelos arts. 67 da Constituição Estadual e 192 do
Regimento Interno, deixamos de considerar a falta de um ou
outro dado que pudesse comprometer a validade das
assinaturas restantes e chegamos a um total aproximado de 23
mil assinaturas, sendo cerca de 2.500 de Belo Horizonte.
E o que tínhamos a relatar.
José da Silva Araújo, Gerente de Apoio ao Plenário.
Belo Horizonte, 10 de setembro de 1993.
Sr. Presidente:
Em cumprimento a determinação de V. Exa. , encaminho-lhe o
relatório elaborado pela Gerência de Apoio ao Plenário
pertinente ao exame dos pressupostos constitucionais e
regimentais para efeito de recebimento do projeto de
iniciativa popular que cria fundo estadual de moradia.
Consoante o mencionado relatório, estão atendidas as
exigências do número mínimo de subscrições, sendo, ainda,
constatada a existência de entidade associativa que se
responsabiliza pela idoneidade das assinaturas.
Paulo Rubens Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa.
De acordo com o relatório, recebo a proposição. As

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais
e de Fiscalização Financeira.
Em 10/9/93.
José Ferraz, Presidente.

PARECER SOBRE VETO PARCIAL À PROPOSIÇÂO DE LEI
NQ 11.954

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
do Estado, opôs veto parcial á proposição de lei em
epígrafe, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da autarquia
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
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Publicadas as razões do veto no Diário do Executivo", em
11/8/93, foi a proposição devolvida ao Poder Legislativo, de
acordo com o art. 70, 3g da Carta mineira, sendo
constituída a presente comissão especial para, nos termos do
art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento Interno,
emitir parecer.

Fundamentação
Alegando motivos de ordem constitucional e de interesse
público, o Chefe do Poder Executivo negou sanção ao 4g do
art. 4g, ao art. 25 e seu parágrafo único e ao art. 29 da
Proposição de Lei nQ 11.954.
Com relação ao 4g do art. 4Q , que cria funções no Quadro
de Pessoal da autarquia, alega o Governador ofensa aos
princípios que regem a iniciativa no processo legislativo,
consubstanciados nas alíneas "b" e "c do inciso III do art.
66, já que o dispositivo foi introduzido por emenda
parlamentar.
Alega, ainda, que compete à autarquia a definição de suas
necessidades, já levadas em conta quando da elaboração do
projeto de lei original.
Não procedem as alegações fundadas no texto constitucional
posto que a iniciativa, lembramos, esgota-se com a
apresentação da proposição. Pode o parlamentar apresentar
quaisquer emendas, respeitada a regra do art. 68 da Carta
Estadual
São bem fundamentadas, no entanto, as alegações que, com
base no interesse e na conveniência administrativos,
resultam na negativa de sanção. Compete ao órgão, que melhor
pode definir suas necessidades, apresentar ao Poder
Legislativo a sua proposta para o encaminhamento da matéria,
e o veto às modificações apresentadas reafirma a intenção do
administrador.
O art. 25, por seu turno, apresenta inovações no sistema
previdenciário estadual. Trata-se de matéria relevante, e um
precedente criado, sem os necessários cuidados e estudos,
pode gerar o comprometimento de todo o sistema.
Por fim, o art. 29, ao mandar aplicar a regra do art. 19 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao atual
servidor que não se enquadra nos requisitos exigidos à época
da promulgação do texto constitucional, viola claramente o
disposto na Constituição mineira, como bem argumenta o
Governador do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto

parcial oposto à Proposição de Lei no 11.954.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
José Braga, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator - Maria
José Haueisen - Agostinho Patrus.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ

22/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar no
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22/92 dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.
Publicada no 'Diário do Legislativo do dia 5/11/92, foi a
proposição distribuída a esta comissão para, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
receber parecer, que passamos a fundamentar abaixo.

Fundamentação
O projeto em evidência não contêm vicio de
inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez que
atendidos se encontram os pressupostos fixados na Carta
mineira para o tratamento da matéria nele inserida. Esta,
para que seja convertida em norma jurídica, deverá ser
abordada em lei complementar, de iniciativa do Chefe do
Judiciário Estadual, conforme o disposto nos arts. 65, 2o,
II, e 66, IV, c, daquele texto constitucional.
Mas, no que diz respeito ao conteúdo da proposição em
apreço, entendemos que alguns dispositivos vão de encontro
ao ordenamento jurídico-constitucional vigente, sobretudo ao
estabelecerem como sujeitas a resolução da Corte Superior,
órgão especial do Tribunal de Justiça, matérias que se
encontram, constitucionalmente, reservadas a lei estadual.
Ora, a Constituição da República, em seu art. 125, lo,
prescreve que 'a competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal deJustiça" (grifo
nosso). Por sua vez, a Carta Estadual, em seu art. 61, XIII,
inclui a organização judiciária como matéria a ser
aprovada pela Assembléia Legislativa com a posterior sanção
do Governador do Estado, portanto, como conteúdo a ser
disciplinado em lei. Por conseguinte, o procedimento
legislativo hábil para a elaboração da lei de organização
judiciária requer, necessariamente, a participação dos três
Poderes: ao Judiciário cabe a apresentação do projeto; ao
Legislativo, a discussão e a aprovação deste com ou sem
modificações, convertendo-o em proposição de lei; ao Chefe
do Executivo incumbe tanto a sanção desta quanto a
promulgação e a publicação da lei.
Ressalte-se, ainda, que a infringência ou a subversão de
tal procedimento consiste na violação do megaprincipio da
separação dos Poderes, inscrito no art. 6Q da Carta mineira,
o qual condiciona a delegação de competências dos Poderes à
expressa permissão da própria Constituição, o que inexiste
relativamente à de transferência, do Legislativo para o
Judiciário, da tarefa de dispor sobre a organização
judiciária. Aliás, lembre-se, a matéria reservada à
legislação complementar, ou mesmo à legislação ordinária
que versa sobre a organização do Poder Judiciário, é
indelegável, por força do lQ do art. 72 da Constituição
Estadual: devem passar, necessariamente, pelo crivo dos
representantes do povo mineiro.
Feitas as observações de ordem geral consignadas acima,
passemos à análise particularizada de alguns dispositivos
inseridos na proposição em exame.



304

1 - O art. 9g do projeto prevê o número de Juizes que
funcionarão em cada comarca do Estado. Consoante o f lg do
mencionado dispositivo, a fixação e a distribuição de
competência das varas previstas no artigo insere-se na
competência da Corte Superior que adotará a medida pela via
da resolução.
Inova, neste ponto, o projeto. Com efeito, a atual Lei de
Organização e Divisão Judiciárias (Lei ng 7.655, de
21/12/79) contêm, em seus arts. 9g a 15, a distribuição de
competência entre os Juizes das comarcas. E bem verdade que
o parágrafo único do art. 16 da lei em vigor possibilita a
alteração da distribuição de competência das varas previstas
nos referidos artigos. Parte-se, todavia, da fixação e da
distribuição legal, isto é, estabelecida na própria lei de
organização e divisão, que, deste modo, fornece o retrato
do conjunto de órgãos de jurisdição de la instância no
Estado.
A fixação e a distribuição das competências dos juízos não
constitui atividade de caráter meramente administrativo.
Assim como na hipótese do cargo público, que - na autorizada
lição de Hely Lopes Meirelles - constitui lugar
instituído na organização do funcionalismo, com denominação
própria, atribuições especificas e estipêndio
correspondente (Direito Administrativo Brasileiro", 9a
ed. , Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 341)
(grifos nossos), a fixação de competência dos órgãos de
jurisdição deve constituir matéria de lei.
A atividade jurisdicional, ensina Athos Gusmão Carneiro, é
atividade pública, cujo requisito formal é a existência de
um órgão integrante do Poder Judiciário (cf. Jurisdição e
Competência', 4a ed. , Saraiva, 1991, p. 8).
Como atividade estatal, no caso a de "declarar o direito
aplicável ao fato, a jurisdição há de corresponder a um
"órgão ..  como sabido, não é apenas um centro de
competência administrativa, mas também governamental.
Não há dúvida de que a criação do órgão público depende de
lei, que envolve, necessariamente, a definição das
atribuições nele contidas.
Bem por isso, determinam os arts. 96, 1, da Constituição da
República, e 104, V, da Constituição do Estado, que a
criação de varas se faça por proposta ao Poder Legislativo.
Insita na criação é a fixação ou a definição de sua
competência, para a exata determinação das funções em que se
reparte a personalidade estatal.
Convém, neste passo, trazer à colação o abalizado
magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que,
relativamente à distribuição das competências estatais,
assim se manifesta:
"A existência de órgãos públicos, com estrutura e

atribuições definidas em jJ corresponde a mera necessidade
de distribuir racionalmente as inúmeras e complexas
atribuições que incumbem ao Estado nos dias de hoje"
("Direito Administrativo", 3a ed. , Atlas, 1992, São Paulo,
p. 302) (grifamos).



305

Cumpre lembrar, finalmente, que, segundo o que dispõe o
parágrafo único do art. 6g da Constituição do Estado, é
vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuição e, a quem
for investido na função de um deles, exercer a de outro.
Constituindo a criação de varas judiciais matéria da
competência do Legislativo e sendo induvidoso que tal
atividade envolve necessariamente a definição de
competência, conclui-se que a norma de f lg do art. 9g do
Projeto de Lei Complementar ng 22/92 consubstancia delegação
expressamente vedada pela Constituição do Estado.
2 - Pelo 4o do art. 9g, faculta-se à Corte Superior
"determinar a redistribuição dos feitos em curso nas
Comarcas.
A previsão tem conteúdo de inegável natureza processual e
contraria - também de modo induvidoso - regras do Código de
Processo Civil Brasileiro.
Com efeito, de acordo com o art. 87 do mencionado diploma
legal, determina-se a competência dos órgãos judiciários "no
momento em que a ação é proposta, só se admitindo
alterações quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem
a competência em razão da matéria ou da hierarquia.
Trata-se da consagração do principio da 'perpetuatio
jurisdictionis", que exerce fundamental importância na
estabilidade do processo e na garantia do jurisdicionado.
A exceção à regra da perpetuação da jurisdição é assim
comentada por Athos Gusmão Carneiro: "Suprimida uma vara
cível em razão da matéria ou da hierarquia, os feitos que
nela tramitavam passam aos cuidados de outra vara. Se a lei
nova dispuser que as ações de dissolução de sociedade passam
a ser de competência das varas de Falência, e não mais das
varas cíveis, tal norma aplica-se aos processos em
andamento, salvo se a própria lei excetuar estes processos.
Assim também nos casos de alteração da competência recursal
do Tribunal de Justiça e de Alçada, ou de criação de novos
Tribunais" ("Jurisdição e Competência', 4d ed. , Saraiva,
1991 - São Paulo, p. 57).
Vê-se que a exceção à perpetuação da jurisdição está
cingida às hipóteses elencadas pelo diploma processual, cuja
ocorrência, ademais, depende de lei, vale dizer, apenas na
circunstância de se alterar, por lei, a competência do
órgão judiciário em razão da matéria ou da hierarquia é que
se admite que os processos em curso em uma determinada vara
ou tribunal passem ao exame de outro órgão.
Convém que se lembre ainda a regra do art. 132 do mesmo
CPC, segundo a qual o Juiz que iniciar a audiência,
concluirá a instrução julgando a lide, salvo se transferido,
promovido ou aposentado.
A redistribuição dos feitos em curso nas comarcas pela
Corte Superior, além de malferir os mencionados dispositivos
processuais, vão de encontro ao princípio do Juiz natural,
que, segundo Carreira Alvim, garante a todos em igualdade de
condições, "direito a um julgamento independente e
imparcial, segundo as normas legais e constitucionais"(Cf.
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Elementos da Teoria Geral do Processo Forense, Rio de
Janeiro, 1989, p. 90).
3 - A atual Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado prescreve a competência do Presidente e do Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça e a do Corregedor de
Justiça.
Pretende-se, na sistemática sugerida pelos art. 14 e 26 do
projeto, que a competência e as atribuições das referidas
autoridades passem a ser definidas pela Corte Superior, por
meio de resolução.
Como estabelece o próprio art. 12 do projeto. a
Presidência, as Vice-Presidências e a Corregedoria-Geral de
Justiça constituem cargos de direção do Tribunal. Como tais,
devem ter suas atribuições - máxime no que se refere
àquelas de natureza jurisdicional - definidas em lei. Assim,
pelas mesmas razões aduzidas relativamente ao lg do art.
90 do projeto, entende-se que a competência dos mencionados
cargos não pode ser delegada, sob pena de ofensa à
Constituição.
4 - No tocante ao disposto no art. 20, 1, c, observamos
que a alínea "h do inciso 1 do art. 106 da Constituição do
Estado reza o seguinte: Compete ao Tribunal de Justiça
( ... ) processar e julgar originalmente: (... ) h) ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais
em face desta Constituição, ou municipais, em face desta e
da Constituição da República. Em medida cautelar requerida
pela Procuradoria da República, o Supremo Tribunal Federal
suspendeu a vigência do dispositivo na parte referente á
competência de julgamento de ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em
face da Constituição da República. A decisão judicial,
todavia, não interfere na possibilidade de ação de in-
constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em
face da Constituição do Estado, pelo Tribunal de Justiça.
Constata-se, pois, uma patente omissão relativamente à
previsão da Corte Superior quanto ao julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade de norma municipal. Tanto
mais grave se revela esta omissão, quando se constata que,
segundo o 6g do art. 118 da Constituição do Estado, a
inconstitucionalidade de ato normativo estadual ou
municipal, tanto incidentalniente quanto em ação direta de
inconstitucionalidade, só pode ser declarada pelos
tribunais, pela maioria de seus membros ou pela maioria de
seu órgão especial
5 - Em seu art. 20, 1, 'b, dispositivo no qual se
encontram arroladas as autoridades a serem processadas e
julgadas originariamente pela Corte Superior, nos crimes
comuns e nos crimes de responsabilidade, o projeto não faz
referência nem a membros do Ministério Público, nem a
Prefeitos Municipais, discrepando, por isso mesmo, do art.
106, 1, "b', da Constituição Estadual.
Por se tratar de competência deferida constitucionalmente

ao Tribunal de Justiça a tarefa de processar e julgar tais
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categorias de agentes públicos, entendemos que deverá ser
desempenhada pelo órgão especial do egrégio pretório.
6 - Merece ainda ser observado o disposto na proposição em

exame sobre o Juizado Especial
Evidencia-se, pela leitura do disposto entre os arts. 89 e
102 do projeto, a intenção de se conferir ao órgão de cúpula
do Judiciário mineiro o poder de definir, por meio de
resolução, as causas e infrações a constituírem objeto de
conciliação, julgamento e execução pelo mencionado órgão
jurisdicional, e, quanto a esta última, estabelecer normas
processuais que a regulariam.
Tal reserva afigura-se-nos inconstitucional, uma vez que a

matéria, notadamente de natureza processual, deverá
constituir objeto de lei federal, por força do art. 22. 1,
da Constituição da República.
Quanto à instalação do referido órgão jurisdicional
entendemos que se enquadra na alçada do egrégio Tribunal,
observando apenas que ela requer lei autorizat iva, aprovada
por este parlamento, de iniciativa daquela Corte.
7 - O art. 141 do projeto encaminhado a esta Casa prevê,
na hipótese de falecimento do magistrado, o direito do
cônjuge sobrevivente e, na falta deste, dos filhos
dependentes, menores ou incapazes, a pensão mensal
correspondente à totalidade da remuneração ou proventos do
falecido.
A disposição, tal como proposta, parece descurar da
inovação constitucional que reconhece a união estável entre
o homem e a mulher como entidade familiar para efeito da
proteção do Estado. E, com efeito, o que estabelece o art.
226 do Diploma Magno Republicano, em consagração à tendência
jurisprudencial e legislativa da proteção da união familiar
não solenizada.
Mostra-se, assim, conveniente, para efeito de adequação do
preceito à citada norma constitucional, a inclusão da
companheira ou do companheiro como possíveis destinatários
do benefício, o que, aliás, tem de ordinário ocorrido na
legislação sobre a matéria editada posteriormente à
Constituição de 1908.
Tem-se, como exemplo, a Lei Federal no 8.192, de 11/12/90,

que em seu art. 217, 1, 'c insere entre os beneficiários
das pensões o companheiro ou companheira designado que
comprove união estável como entidade familiar.
Observe-se, finalmente, que o 5g do art. 101 da
Constituição do Estado, ao assegurar o benefício da pensão
decorrente do falecimento do magistrado, não restringe ao
cônjuge, ao filho dependente, menor ou incapaz, a condição
de beneficiário.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de lei
Complementar ng 22/92, com as Emendas do nQ 1 ao 17 a Seguir
transcritas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao f lo do art. 2g a seguinte redação:
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Art. 2g -
lo - As comarcas poderão constituir circunscrição

judiciária, conforme se dispuser em lei..
EMENDA NQ 2

Dê-se ao 2g do art. 7g a seguinte redação:
Art . 70 - ...............................................

- Para os efeitos de comunicação dos atos processuais,
duas ou mais comarcas contíguas poderão, mediante lei, ser
reunidas a fim de que constituam uma comarca integrada.".

EMENDA NQ 3
Acrescente-se o seguinte 3o ao art. 7g:
Art. 7Q - ...............................................
3g - Para a constituição da comarca a que se refere o

parágrafo anterior, observar-se-ão as seguintes condições:
1 - distância máxima de 100 (cem) quilômetros entre as

sedes das comarcas contíguas.
II - bom estado das vias de comunicação.".

EMENDA NQ 4
Dê-se ao 2g do art. 8g a seguinte redação:
"Art. 8g - ...............................................
2g - A Corte Superior determinará a instalação, na

capital e no interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais
instituídos por lei..

EMENDA NQ 5
Dê-se ao f lg do art. 9g a seguinte redação:
"Art. 9Q - ...............................................

lo - A competência das varas previstas neste artigo será
fixada em lei..

EMENDA NQ 6
Suprima-se o 9S4o do art. 9, renumerando-se o 5Q.

EMENDA NQ 7
O art. 14 passa a ter a seguinte redação:
Art. 14 - A competência do Presidente e dos Vice-

Presidentes será estabelecida em lei..
EMENDA NQ 8

A alínea b" do inciso 1 do art. 20 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 20 - ...............................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no f 2g do
art. 93 da Constituição do Estado, os Juizes de Direito, os
Juizes do Tribunal de Alçada e os do Tribunal de Justiça
Militar, os Auditores da Justiça Militar, os membros do
Ministério Público estadual, o Comandante-Geral da Policia
Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade.

EMENDA NQ 9
A alínea c do inciso 1 do art. 20 passa a ter a seguinte

redação:
Art. 20 - ...............................................

c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual e de lei ou ato normativo municipal em
face da Constituição do Estado;.
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EMENDA NQ 10
Suprima-se o inciso XXII do art. 21, renumerando-se os

demais.
EMENDA NQ 11

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
'Art. 26 - As atribuições do Corregeder-Geral de Justiça

serão estabelecidas em lei..
EMENDA NQ 12

o art. 89 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 89 - O Juizado Especial será criado por lei e terá

competência para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, conforme definir a legislação
apl icável.

EMENDA NQ 13
o art. 91 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 91 - Serão consideradas causas cíveis de reduzido

valor econômico, para os fins dos arts. lg e 3g da Lei ng
7.244, de 7 de novembro de 1984, as que não excederem em 20
(vinte) vezes o salário mínimo vigente no Pais.".

EMENDA NQ 14
o parágrafo único do art. 98 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 98 - ...............................................
Parágrafo único - Compete à Turma Recursal o processamento

e o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões
proferidas pelo Juizado Especial..

EMENDA No 15
Suprima-se o art. 100.

EMENDA NQ 16
Dê-se ao art. 102 a seguinte redação:
Art. 102 - A Corte Superior, mediante resolução,

regulamentará a implantação e o funcionamento dos Juizados
Especiais e dos Colégios Recursais.

EMENDA NQ 17
Dê-se ao art. 141 a seguinte redação:
Art. 141 - Por falecimento do magistrado, será devida ao

cônjuge ou companheiro sobrevivente e, em sua falta, aos
filhos dependentes, menores ou incapazes, pensão mensal
correspondente à totalidade da remuneração ou provento do
falecido, observado o disposto no 4g do art. 36 da
Constituição do Estado..
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.

Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Maria José Haueisen - Sebastião Costa - Reinaldo Lima -

Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 998/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei ng 998/92, do Deputado Raul Messias,
dispõe sobre a cobrança das tarifas públicas de água e
energia elétrica para as famílias de baixa renda.



Publicada, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua injuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade. Rejeitado o parecer em
Plenário, vem o projeto a esta comissão, para que opine
sobre seu mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em apreço pretende cobrar tarifa especial de água
e energia elétrica dos usuários que vivem em precárias
condições, ou seja, em áreas de risco, favelas, conjuntos
habitacionais populares. O valor das tarifas corresponderia
a tarifa mínima já prevista em regulamentação especifica e
praticada pelas empresas concessionárias".
Para auferirem os benefícios previstos nesta lei, os
usuários deverão respeitar consumo mensal máximo de lOOkwh
de energia elétrica e 20rn3 de água, a partir dos quais
passarão a pagar as tarifas normais.
Observa-se, nesse caso, a preocupação do autor em
estabelecer critérios adequados para a concessão do
benefício: a localização e as condições de habitabilidade do
imóvel, bem como a renda máxima do beneficiário. Garante-se,
portanto, que o benefício seja oferecido às pessoas
realmente necessitadas.
Trata-se, pois, de mais uma iniciativa parlamentar que
objetiva a promoção da justiça social, merecendo todo o
nosso apoio.
A matéria, no entanto, a nosso ver, poderá ser aprimorada,
elevando-se os limites máximos de consumo mensal de energia
elétrica estabelecidos para a concessão de benefícios aos
usuários de baixa renda, uma vez que a quantidade estipulada
no projeto é insuficiente para suprir as necessidades da
maioria das famílias.
Por outro lado, sugerimos alterações para tornar mais clara

a redação dos arts. 1Q e 2Q.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 998/92, com as Emendas nos 1 e 2, que se seguem.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
Art. l Q - Será cobrada tarifa especial de água e esgoto e

energia elétrica do usuário que tenha renda familiar igual
ou inferior a 2 (dois) salários mínimos vigentes e que
resida, em precárias condições, em áreas de risco, em
favelas, em conjuntos habitacionais populares e em vilas.

1Q - Entende-se por especial a tarifa mínima praticada
pelas empresas concessionárias e prevista em regulamentação
especifica.

2g - A tarifa especial será concedida ao usuário que
consumir no máximo:

- 150kwh (150 quilowatts-horas) de energia elétrica;
II - 20m3 (20 metros cúbicos) de água..

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
Art. 2g - O usuário a que se refere o art. 1Q desta lei

terá um desconto de 50% (cinquenta por cento) nas taxas
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cobradas pelos serviços executados pelas concessionárias de
água e esgoto e energia elétrica.".
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, Relator -
Jorge Eduardo - José Leandro - Hely Tarquínio - Márcio

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

NQ 1.269/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei
ng 1.269/93 visa a declarar de utilidade pública o Centro de
Formação e Ascensão Social - CEFAS -, com sede no Município
de Muriaé.
Publicado em 19/3/93, vem o projeto a esta comissão, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a, do Regimento
Interno, para exame preliminar.

Fundamentação
O Centro de Formação e Ascensão Social é uma entidade com
personalidade jurídica, que funciona há mais de dois anos;
sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelo exercício de seus respectivos cargos.
Estão, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela lei

que disciplina a matéria, não havendo impedimentos para sua
tramitação normal.

Conclusão
Dessa forma, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.269/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

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

No 1.305/93
(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, 20, do Regimento

Interno)
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 Leopoldina.
Publicado em l/4/93, foi o projeto distribuído a esta

comissão, para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
a', do Regimento Interno, receber parecer preliminar.
Rejeitado o parecer na reunião realizada no dia 17/8/93,

designou-se novo Relator para emitir parecer, com base no
dipositivo regimental mencionado.

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 ao Poder
Legislativo dispor sobre a matéria, nos termos do art. 61,
XIX, da Constituição Estadual, que transcrevemos:
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"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

XIX - matéria de competência reservada ao Estado Federado
no lg do art. 25 da Constituição da República..
O transporte coletivo intermunicipal, 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 em si todas as condições para melhor
exprimir os anseios da população e preservar-lhe os
interesses.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.305/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -
Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.314/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto em
epígrafe cria linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal ligando os Municípios de Cataguases, Mirai,
Guiricerna, Visconde do Rio Branco e Viçosa.
Publicado em lg/4/93, o projeto foi encaminhado a esta

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

Fundamentação
Segundo estabelece o art. 65 da Constituição do Estado, a
iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos definidos naquela Constituição.
São titulares, portanto, de iniciativa geral os órgãos ou

agentes nomeados naquele dispositivo.
Por seu turno, o art. 61 do referido Diploma estabelece,
entre as atribuições da Assembléia Legislativa, a de
legislar sobre todas as matérias de competência do Estado.
Há, nesse dispositivo, enumeração meramente exemplificativa
de matérias objeto de ação legislativa, o que possibilita a
inserção de outras nessa relação, desde que não se incluam
no campo da iniciativa reservada a outros órgãos. Para tal,
é necessária pesquisa no texto constitucional, conforme a
lição do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em
comentário ao art. 61 da Constituição Federal:

Não é a consulta a este rol que esclarece se uma matéria
pode, ou não, ser regulada pela lei. Em principio, toda
matéria pode ser regulada pela lei e, por exceção, ela lhe é
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vedada. Assim, a pesquisa deve ser feita á procura das
exceções a essa regra geral'. ("in: Comentário à
Constituição Brasileira de 1988, p. 11.)
Seguindo-se esse ensinamento, foi feita pesquisa no texto
constitucional mineiro em busca de exceções, verificando-se
que a matéria versada no projeto ora examinado não se inclui
na iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, inserindo-se,
assim, no âmbito da competência da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.314/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.376/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De iniciativa do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei

em epígrafe visa a dar a denominação de José Ferraz Caldas â
estrada que liga o Município de Conceição do Rio Verde á BR-
267, passando pelo Distrito de Aguas de Contendas, no
Município de Conceição do Rio Verde.
Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para exame
preliminar quanto à constitucionalidade, à legalidade e à
juridicidade, após cumprimento da diligência solicitada pelo
Relator, a matéria recebeu parecer favorável. Vem, agora, o
projeto a esta comissão para o lo turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Conforme preceitua a Lei nQ 5.378, de 3/12/69, modificada
pela Lei ng 7.621, de 13/12/79, a escolha da denominação de
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado só
poderá recair em nome de pessoas falecidas, que se tenham
destacado pelos relevantes serviços prestados á
coletividade.
O nome de José Ferraz Caldas preenche perfeitamente os
requisitos exigidos pela legislação em vigor. O notável
político mineiro exerceu, com destaque, os mais diversos
cargos públicos, começando a sua carreira de homem público
como Vereador em Caxambu. Depois de exercer o mandato de
Prefeito nessa cidade, cumpriu, com brilhantismo, três
legislaturas como Deputado Estadual, com um notável trabalho
em prol de sua região.
Foi Secretário de Estado da Justiça e, posteriormente,
Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
pautando a sua vida pública pela seriedade, pela lucidez e
pela abnegação.

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

flQ 1.376/93, no lQ turno, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.447/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconceilos,
tem como objetivo estabelecer os critérios para o repasse de
recursos tributários compensatórios aos municípios que
abriguem em seu território unidades de conservação ambiental
ou que mantenham mananciais de abastecimento público para
municípios vizinhos.
Publicada em 4/6/93, foi distribuída a matéria a esta

comissão para receber parecer preliminar, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira, ao versar sobre a repartição das
receitas tributárias, em seu art. 150, lo, II, remete à
legislação ordinária as disposições atinentes à distribuição
de até 1/4 do imposto proveniente do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços.
A proposta objeto do projeto de lei em questão visa a
regulamentar o mencionado dispositivo, procurando contemplar
os municípios que se viram na contingência de reservar parte
do seu território como unidade de conservação ambiental ou
área de proteção de manancial de abastecimento público.
Vale salientar que o art. 18, caput e inciso III, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
mineira dispõe também sobre o tema, nos seguintes termos:
Art. 18 - No prazo de cento e oitenta dias, o Estado

disciplinará em lei:

III - a forma de incentivo ao Município, em função da
implantação de florestas sociais e da localização de
unidades de conservação da natureza no respectivo
território
Por força do mandamento contido no art. 61, III, da Carta
Estadual, cabe à Assembléia Legislativa apreciar as matérias
que dizem respeito ao sistema tributário estadual,
inexistindo, por outro lado, óbice no tocante à iniciativa
do processo legislativo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.447/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.515/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, pretende declarar de utilidade pública a Associação
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da Guarda Mirim de Manhumirim, com sede no Município de
Manhumi r im.
Publicada em 8/7/93, 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 em tela é uma associação civil sem fins
lucrativos nem comerciais que funciona há mais de dois anos,
e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam. Apresentamos a
Emenda no 1, objetivando a correção técnica do texto da
proposição.
Sendo assim, não há impedimento á aprovação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.515/93, com a Emenda no 1, abaixo transcrita.

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

Associação da Guarda Mirim de Manhumirim, com sede no
Município de Manhumirim..
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.528/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Nossa
Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, com sede no
Município de Sacramento.
Publicado em 5/8/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, conforme dispõe o 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 atende a todos os requisitos estipulados
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, conforme a documentação
anexada ao processo.
Não encontramos, portanto, óbice à sua tramitação nesta

Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.528/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Maria
José Haueisen - Antônio Pinheiro - Cêlio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.537/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Teixeirense, com sede no Município de
Teixei ras.
Publicada em 6/8/93, 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 declaração de utilidade pública é disciplinada pela Lei
ng 5.830, de 6/12/71, cujos requisitos são atendidos pela
documentação enviada pela entidade em questão.
Portanto, não há óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela junidicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.537/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Maria
José Haueisen - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.432193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei
flQ 1.432/93 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunidade Betânia, com sede nesta Capital.
Publicada em 27/5/93, vem a proposição a esta comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação anexada ao processo comprova que a entidade
atende ao que dispõe a Lei ng 5.830 e o art. 178 do
Regimento Interno, não havendo, portanto, óbices para a
tramitação da matéria.
Faz-se, porém, necessário alterar a redação do art. lo,
visando ao aperfeiçoamento do projeto, motivo por que
apresentamos a Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela junidicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.432/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.

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

Comunidade Betânia - ACB -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

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

NQ 1.480/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Elvira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Campo-
Belense dos Aposentados - ACAP -, com sede no Município de
Campo Belo.
Publicado, o projeto recebeu a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cabe, agora,
a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Campo-Belense é uma sociedade civil que tem
por finalidade congregar todos os aposentados de
autarquias, visando à defesa dos direitos da classe.
Ademais, a entidade desenvolve trabalho de assistência
social e atividades cultural e recreativa em prol dos
associados. Isso posto, entendemos ser oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.480/93, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.513/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em
epígrafe visa a instituir o Dia Estadual do Técnico
Industrial, a ser comemorado no dia 23 de setembro.
Publicada em 8/7/93, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
Ao se instituir o Dia do Técnico Industrial, rememorando-
se a data de 23 de setembro de 1909, em que foram fundadas
as primeiras escolas técnicas e profissionalizantes do
Brasil, reconhece-se expressamente a importância desses
profissionais para o desenvolvimento de Minas Gerais e a
necessidade de se valorizar o ensino profissionalizante.
Por força do f lo do art. 25 da Constituição Federal e do

art. 61, XIX, da Carta Estadual, a matéria é da competência
reservada ao Estado Federado e não se encontra entre as de
iniciativa privativa de órgão ou Poder.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.513/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.519/93
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Elmiro
Nascimento, objetiva declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade Patos de Minas - Guaratinga -, com sede nesse
município.
Publicado, vem o projeto a esta comissão, para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em questão é regulada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades. A entidade
atende ás exigências da supracitada lei, tendo em vista a
documentação juntada ao processo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.519/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro 1993.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.530/93
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza de
Minas.
Publicado em 5/8/93, 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 referida entidade tem personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos, desempenha atividades de interesse da
comunidade, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,

z que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam. Sendo
() assim, não há impedimento à aprovação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
.530/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.533/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em comento, do Deputado Antônio Júlio,
pretende declarar de utilidade pública o Coral Pequenos
Cantores de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de
Minas.
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Publicada em 5/8/93, 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, conforme se depreende dos documentos constantes
no processo, é pessoa jurídica, funciona há mais de dois
anos, e sua diretoria é integrada por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Assim, não há impedimento legal à aprovação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.533/93, no lo turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.534/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Eduardo Brás, pretende
seja declarada de utilidade pública o Centro Espirita
Lázaro, com sede no Município de Formiga.
Publicada em 5/8/93, 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
Mediante o exame dos documentos juntados ao projeto,

verifica-se que o referido centro é uma entidade civil sem
fins lucrativos, está em regular funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Foram, portanto, cumpridos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.534/93, em sua forma original.
Sala das Comissões. 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.538/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreciação, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, tem por objetivo seja declarada de utilidade
pública a Seara Espírita Irmã Cheyla, com sede no Município
de Rio Casca.
Publicada em 6/8/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, em cumprimento ao art. 195, c/c o art.
103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Seara Espírita Irmã Cheyla é uma entidade civil, de
natureza religiosa, sem fins lucrativos, em funcionamento há
mais de dois anos e dirigida por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de suas funções.
A documentação apresentada comprova estar a matéria de
conformidade com o que dispõe a Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que a rege, não se encontrando óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.538/93, em sua forma original
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.542/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no
Município de Guapé.
Publicada em 6/8/93, vem agora a proposição a esta comissão
para exame preliminar, na forma regimental.

Fundamentação
A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Guapé
tem personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há
mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos cargos que
ocupam, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.
Uma vez que a referida entidade atende aos requisitos
legais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à
tramitação da proposição em apreço.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela junidicidade do Projeto de Lei ng

z .542/93.
o Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.

Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.544/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei ng
1.544/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Casa Branca, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicada em 6/8/93, vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
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A iniciativa em questão tem amparo na Lei ng 5.830, de
6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades, os quais se
encontram atendidos, tendo em vista a documentação
apresentada.
Portanto, não há impedimento legal à aprovação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.547/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.543/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.543/93, do Deputado Roberto Luiz
Soares, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de
Tocantins.
Publicado em 6/8/93, vem 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 é pessoa jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelos cargos que ocupam,
atendendo, portanto, aos requisitos fixados pela Lei no
5.830, de 6/12/71, para a declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.543/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.549/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de

Lei ng 1.549/93 tem por escopo declarar de utilidade pública
a Loja Maçônica Paz e Harmonia, com sede no Município de
Par aopeba.
Publicada em 7/8/93, 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 regida pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades.
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A documentação juntada à proposição em tela comprova terem
sido cumpridas as determinações da referida lei.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.549/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.142/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.142/92, de autoria do Deputado
Bernardo Rubinger, que dá a denominação de Escola Estadual
Professor Antônio Gomes Moreira à Escola Estadual de Joaima,
situada no Município de Joaíma, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos termos do art.
197 do Regimento Interno, 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 1.142/92
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Antônio Gomes

Moreira á Escola Estadual de Joaima, situada no Município de
Joa 1 ma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Professor Antônio
Gomes Moreira a Escola Estadual de Joaírna, situada no
Município de Joaíma.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator -

Francisco Ramalho.
MENSAGEM NQ 392/93*

Belo Horizonte, 14 de setembro de 1993.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto
à União, as operações de crédito interno de responsabilidade
das administrações direta e indireta do Estado, junto a
órgãos e entidades controladas direta ou indiretamente pela
União.
O projeto encaminhado propiciará ao Estado condições para
consolidar os saldos devedores decorrentes de operações de
crédito interno, realizadas por órgãos e entidades da
administração estadual, para efeito de refinanciamento junto
à União.
Trata-se de providência que reordenará o pagamento da
divida estadual, mediante parcelamento compatível com os
recursos do Tesouro, constituindo fator decisivo para o
saneamento das finanças do Estado.
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Dada a relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência
que o projeto de lei anexo seja apreciado em regime de
urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado

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

PROJETO DE LEI NQ 1.645/93
Autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto á União, as
operações de crédito interno de responsabilidade das
administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais,
junto a órgãos e entidades controladas, direta ou
indiretamente, pela União.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com
a União o refinanciamento de dividas oriundas de operações
de crédito interno, vencidas e vincendas, junto a órgãos e
entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União,
contraídas pelo Estado ou por suas autarquias, fundações
públicas e empresas das quais detenha, direta ou
indiretamente, o controle acionário.
Parágrafo único - O Estado poderá assumir, previamente,
perante os credores, a responsabilidade pelas dividas de
suas controladas, para efeito de consolidação, ficando estas
autorizadas a promover a respectiva transferência ou
contratar, diretamente com a União, o refinanciamento de que
trata este artigo.
Art. 2 - A dívida mobiliária poderá, também, ser
refinanciada, segundo critérios definidos em legislação
específica.
Art. 3g - Os créditos de qualquer natureza havidos pelo
Estado ou por suas autarquias, fundações públicas e empresas
das quais detenha, direta ou indiretamente, o controle
acionário, junto á União ou órgãos ou entidades controladas,
direta ou indiretamente, pela mesma, poderão ser
compensados, parcial ou totalmente, com os saldos devedores
a serem refinanciados, relativos a operações de crédito.
Parágrafo único - Na hipótese de assunção de dívidas de que

trata o parágrafo único do artigo lo, o Estado se sub-rogará
nos direitos correspondentes aos créditos de suas
controladas.
Art. 4 - Em garantia dos contratos de refinanciamento
poderão ser oferecidas as receitas próprias do Estado e de
suas entidades controladas ou aquelas transferidas pela
União, na forma da alínea a do inciso 1 do artigo 159 da
Constituição Federal, bem como outros bens ou direitos
legalmente admitidos.

lg - As receitas do Estado, próprias ou transferidas pela
União, poderão ser vinculadas, em caráter complementar, em
garantia de refinanciamentos contratados diretamente por
entidades controladas.

2o - Em caráter complementar, as receitas próprias de
entidades controladas poderão constituir garantia dos
refinanciamentos a serem contratados pelo Estado.
Art. 5 - Para cumprimento das obrigações assumidas, o
Estado e suas entidades controladas ficam autorizados a
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anuir na inclusão de cláusula contratual que autorize a
União a promover o débito, em contas de depósitos, das
importâncias não pagas nos vencimentos, inclusive
decorrentes de garantias prestadas nos contratos de
refinanciamento.
Art. 6Q - O Estado somente participará como interveniente
garantidor em operações de interesse de suas empresas
controladas, direta ou indiretamente, de suas autarquias e
fundações públicas no caso de inexistência de débitos destas
para com a Fazenda Estadual
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei no 10.984. de 22 de dezembro de 1992.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220 do Regimento Interno.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

423ê REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, colegas Deputados do Rio Grande do Sul,
pessoas presentes nas galerias: ontem, durante o Grande
Expediente, alguns poucos Deputados - infelizmente, eram
poucos os presentes - ouvimos um belíssimo pronunciamento do
nosso colega Deputado Antônio Pinheiro. Ele conseguiu, desta
tribuna, verbalizar a sua indignação diante de uni momento
trágico que este País vive; mas, mais do que demonstrar a
sua indignação, ele conseguiu, através das suas palavras,
traduzir com muita intensidade aquilo que ia em seu coração.
O Deputado Antônio Pinheiro falou daquilo com que nós -
alguns com maior, e outros com menor sensibilidade -
defrontamos a cada dia, quando abrimos as páginas dos
jornais, quando ligamos o rádio ou quando assistimos ao
noticiário pela televisão. Ele falou do massacre dos
ianomâmis; lembrou, com muita propriedade, a chacina do
presídio do Carandiru e não se esqueceu da tragédia das
crianças da Candelária. Mais do que simplesmente elencar
esses fatos trágicos, que nos causam repulsa e indignação, o
Deputado Antônio Pinheiro teve a capacidade de trazer a
história de seres humanos para este Plenário.
A trágica ironia é que, no mesmo momento em que o nosso
colega ocupava a tribuna, o homem que está à frente da
Secretaria da Segurança Pública deste Estado concedia uma
entrevista e afirmava, com todas as letras, que a sua
orientação àqueles que lhe são subordinados é matar. Ele
disse, também, que apenas um seqüestrador havia sido morto
no Estado de Goiás porque a polícia mineira estava atuando
naquele Estado; se estivesse em Minas, todos teriam sido
mortos.
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Nós nos recusamos, definitivamente, a entrar num terreno em
que algumas violências são justificadas. Nós compartilhamos
a indignação aqui verbalizada ontem pelo Deputado Antônio
Pinheiro e compartilhamos a mesma indignação contra aqueles
que seqüestram, que praticam latrocínios, que roubam, que,
enfim, rompem regras que, mal ou bem, essa sociedade
estabeleceu. Repudiamos com veemência qualquer raciocínio
que possa, ainda que de forma subjacente, querer
caracterizar a defesa dos direitos humanos como a defesa do
banditismo. Não se trata disso, de maneira alguma, mas não é
aceitável que o homem que está à frente da Secretaria da
Segurança Pública, com a responsabilidade de assegurar a
segurança dos cidadãos deste Estado, sustentado com os
impostos pagos pela maioria do povo deste Estado, queira
colocar em prática o que é a sua vontade interior. Nós
discordamos de sua atitude, mas temos de levar em conta que
o Sr. José Rezende defende a pena de morte. Seria
extremamente condenável não como indivíduo, mas um Governo
que admite como seu Secretário da Segurança Pública alguém
que defenda a pena de morte. Porém, não estamos fazendo
debates teóricos ou discussões acadêmicas. Trata-se de vidas
humanas.
Talvez o Deputado Antônio Pinheiro tenha conseguido fazer
um discurso belo, porque ele possui uma característica que
eu não tenho: é um homem religioso, um homem de fé. Eu não
sou religioso, não sou homem de fé. Eu teria muita
dificuldade em afirmar muitas das coisas que ele disse aqui,
ontem, mas eu não teria nenhuma dificuldade em afirmar, sem
fazer idealizações e sem achar que a humanidade é uma coisa
absolutamente perfeita, que a sociedade conseguiu, durante o
seu desenvolvimento, com extrema dificuldade e por meio de
muita contradição, construir valores referenciais e o
respeito aos direitos humanos, e a vida é um desses valores
que não pode ser contestado. A pior violência não é a do
criminoso, mas a do Estado sobre o cidadão. Esta violência
não pode ser admitida em hipótese alguma, mas é esta
violência que o Sr. Secretário da Segurança Pública quis
defender. Se quisermos, de fato, encarar a questão da
violência, será necessário colocarmos corretamente as pedras
no tabuleiro.
Eu não sei se é possível estabelecermos, diante de

compromissos e decisões profundamente éticos, até que ponto
é mais violento o criminoso comum ou aquele responsável por
permitir, por exemplo, que o sangue usado no Brasil vá
contaminando milhares de pessoas, fazendo com que hoje o
homem que luta pelo combate à miséria e à fome neste Pais
esteja condenado à morte porque alguns resolveram, pela sua
ganância, não fazer exame na hora de coletar sangue. Qual é
a violência maior? Qual é a violência maior quando nós
permitimos, recentemente, neste Estado, trabalhadores serem
submetidos a trabalho escravo? Quais são os referenciais
para qualificarmos isso? O que é, exatamente, mais ou menos
violento? Quando os valores fundamentais da pessoa humana
são atingidos, aí se caracteriza a violência. E violento o
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assassino que mata, aquele que mata para roubar, assim como
é violento aquele que deixa milhões de brasileiros sem
condições de participação efetiva na sociedade. As
responsabilidades são iguais, embora nossa sociedade não as
trate assim. O velho Montesquieu disse, com muita clareza,
que, no Estado liberal moderno, deve haver harmonia e
independência entre os Poderes. Cabe lembrar que, se uma
determinada pessoa é criminosa ou não, se vai ter que
cumprir uma pena ou não em função do crime cometido, essa
definição é de competência do Poder Judiciário, e não, do
Sr. Secretário da Segurança Pública. Ele não pode exercer
esse poder. Ele não pode, a seu bel-prazer, orientar os seus
subordinados para que matem, assassinem, ou pior: "Vocês,
subordinados, podem decidir sobre isso'. Estamos falando de
uma orientação, de uma concepção, de uma filosofia que faz
com que, a cada dia, aumente o índice de assassinatos
cometidos pela Polícia Militar de São Paulo, por exemplo.
Isso é uma forma de exercer o poder e é absolutamente
inaceitável. Poderíamos até fazer uma retrospectiva: há dois
anos, membros da Comissão Estadual de Direitos Humanos,
vinculada ã Secretaria de Estado da Justiça, foram visitar
uma delegacia onde ocorrera a fatídica "Ciranda da Morte". A
Comissão Estadual, com parlamentares e outros representantes
da sociedade civil, foi impedida de entrar na delegacia, por
orientação do Sc. Secretário da Segurança Pública. O
mencionado Secretário foi, talvez, o maior defensor daquilo
que chamou "operação arrastão' para tirar os meninos das
ruas de Belo Horizonte. Temos dados anteriores. O referido
Secretário era membro benemérito da UDR deste Estado, UDR
que tem, também, como concepção, o suposto direito' de
definir sobre a vida e a morte de trabalhadores rurais. Esse
é o currículo do nosso Secretário. Até este momento, é
apenas o currículo do nosso Secretário. A partir de agora,
com esse posicionamento, com as suas declarações, isso passa
a ser responsabilidade do Governo e do Governador.
Queremos, Sr. Presidente, formalmente, encaminhar, por
escrito, um requerimento desta Assembléia exigindo a
imediata exoneração do Sr. Secretário de Estado da Segurança
Pública, pois, mantendo-o no cargo, o Governo de Minas
Gerais estará comprometido com o desrespeito à vida e aos
mínimos elementos dos direitos humanos, sendo, acima de
tudo, um Governo que está cego aos seus direitos e à sua
legitimidade, apoderando-se do poder de autoridade para
exercer a violência contra o cidadão. Muito obrigado.

423a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, quero juntar minha voz de
repúdio à do Deputado Antônio Carlos Pereira, pela atitude
do Sr. Secretário da Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais.
Fiquei estarrecido ao ouvir ontem, pela televisão, e hoje
pelos jornais, as infelizes declarações do nosso Secretário
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da Segurança Pública, Dr. José Rezende. Negamo-nos a
acreditar que um Secretário da Segurança Pública de um
Estado como o de Minas Gerais estabeleça para esse estado
uma constituição própria, em que se prescreva a pena de
morte para seqüestradores.
Nada há de mais repugnante à sociedade do que o crime de
seqüestro. Tanto que a nossa lei o trata severamente e o
considera crime hediondo. Dai, para a pena de morte com
execução sumária a distância é muito grande.
Pode até ser que a sociedade, num momento de violenta

emoção, causada pela mais repelente forma de crime, que é o
seqUestro, fale em pena capital para seqüestradores.
Considero tal fato compreensível pelo stress" causado, pois
sempre nos colocamos e aos nossos familiares como próximas
vitimas.
Mas de um Secretário da Segurança Pública espera-se mais.
Espera-se equilíbrio, responsabilidade e senso de
cumprimento da lei.
Creio que, diante de tão graves afirmações, o Governador
Hélio Garcia tenha que tomar enérgicas providências junto
àquela Secretaria, sob pena de ser considerado omisso,
negligente e conivente com o Secretário. Muito obrigado.

423ê REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pela

Deputada Maria Olivia
A Deputada Maria Olivia* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de usar esta tribuna para registrar a
Semana do Excepcional
Sou conhecedora das dificuldades das APAEs e gostaria de
deixar registrada nos anais desta Casa essa problemática,
pedindo aos nobres colegas que, nos seus redutos eleitorais,
em suas cidades de origem, dessem maior apoio àquela
associação.
A Semana do Excepcional está sendo comemorada em todas as
APAE5 e em todas as escolas que trabalham com o excepcional.
No Estado de Minas Gerais, temos a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais lutando com grandes dificuldades.
Ela, às vezes, recebe alguma subvenção, mas somente da LBA,
que não chega a ser um recurso substancial, diante das
exigências dos profissionais que trabalham no setor.
Em segundo lugar, gostaria de registrar o nosso apoio e
reconhecimento ao Secretário João Pinto Ribeiro pelo Projeto
Curumim. O Projeto Curumim foi implantado logo no início da
administração do nosso Secretário, quando ele entendeu que
deveria fazer um prolongamento das nossas creches, pois,
quando a criança da periferia, a criança carente sai da
escola, não tem outra atividade. Portanto, o Projeto Curumim
veio para complementar as atividades escolares. Hoje,
através da imprensa, tomamos conhecimento de que o UNICEF
reconheceu o Projeto Curumim como uma experiência
educacional
Atualmente, no Estado de Minas Gerais, temos 53 unidades -
distribuídas na Grande BH e no interior do Estado -
atendendo a 10 mil crianças. Esse não é um número
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significativo em relação às nossas crianças carentes, mas a
meta do Secretário é atingir, até dezembro próximo, 50 mil
crianças.
Conheço as dificuldades dos Conjuntos Habitacionais
Cristina e Palmital porque tive um contato muito grande com
eles, inclusive implantando centros de atenção ao
desnutrido e creches.
Ontem, o Governador Hélio Garcia e o Secretário João Pinto
Ribeiro inauguraram uma unidade do Projeto Curumim em Santa
Luzia, contando também com a presença do Exmo. Sr. Ministro
do Bem-Estar e Ação Social, Jutahy Magalhães, que prometeu
liberar CR60.000.000,00 para o programa.
Portanto, estamos usando esta tribuna para registrar o
reconhecimento ao trabalho do Secretário João Pinto Ribeiro
e dizer que, realmente, o Projeto Curumim é de grande
importância social para o Estado de Minas Gerais, na medida
em que ele atende diretamente ás crianças carentes, evitando
que elas fiquem nas ruas. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
423a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 25/8/93 pelo
Deputado João Batista

O Deputado João Batista* - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
inicialmente, eu gostaria de lembrar ao Fuzatto que ele não
vai poder nadar nas nossas praias, mesmo porque a água não
ficaria. Assim que ele entrasse, a água sairia.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer aqui algumas
observações e agradecer à imprensa o destaque que deu ao
mar que foi colocado no projeto, na nossa proposta
exatamente de proteção aos animais do Estado de Minas
Gerais.
No mesmo encaminhamento que fizemos, procuramos adaptar a
esse projeto uma proposta feita no Rio Grande do Sul, no
Paraná e em São Paulo. No momento de registrar esse trabalho
e passá-lo ao órgão oficial, que faz a publicação dos
projetos, houve falha da assessoria, que gosta tanto de mar
que não cortou a parte em que se lia mar territorial.
Quero agradecer a eles porque tantas foram as pessoas que
procuraram o projeto que ele acabou se tornando quase uma
unanimidade. Portanto, quero fazer este agradecimento á
imprensa, que, mesmo de uma forma maldosa, tentou deturpar a
continuidade e o trabalho deste Deputado, e também
reconhecer a força que o Deputado Roberto Carvalho tem na
imprensa de Belo Horizonte. Isso prova que o PT parece
estar dominando o setor de comunicações em Belo Horizonte.
Ficamos impressionados com o valor desse Deputado na
imprensa de Belo Horizonte. Gostaria, entretanto, de
lembrar-lhe que ele poderia ler o resto do projeto, porque
talvez encontrasse outras distorções. Vou até encaminhar uma
cópia ao ilustre Deputado para que possa se informar e fazer
suas pitorescas ações e, quem sabe, num futuro muito
próximo, fazer parte daqueles que vão escrever o texto do
Casseta e Planeta, bem como de tantos outros programas de
humor que temos.
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Gostaria, também, Sr. Presidente, de dizer que vou
apresentar a justificação desse projeto para que as pessoas
possam entender a sua importância. Inclusive, se a imprensa
quiser uma cópia para dar um destaque.
Até hoje, só me lembro de duas ocasiões em que fui
procurado pela imprensa aqui. Uma, quando fomos agredido
aqui perto do elevador dos Deputados, e a imprensa achou
que era uma grande noticia. Naquela ocasião, num ato de
marginalidade, fomos agredido, e a imprensa achou que era
uma grande noticia. Na verdade era, porque esta é uma casa
de pessoas decentes, educadas, e não deveria ser confundida
com um ringue, onde as pessoas procuram decidir pela força
aquilo que deveria ser decidido através do diálogo, de uma
forma coerente.
Vejam a justificação: ( Lê:) Minorias privilegiadas não
podem desrespeitar um direito da maioria, que é vida, bem
maior da criação. A UNESCO condena a morte e o sofrimento
inúteis através da Declaração Universal dos Direitos dos
Animais - Bruxelas, 1978, que exalta o direito à vida
extensivo a todas as espécies animais. Nos seus mais
vibrantes artigos, declara: Art. lg - Todos os animais
nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à
existência; Art. 3o - 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 de um animal, sem necessidade, é
um biocídio, ou seja, um delito contra a vida.
Então, o objetivo do projeto é este: disciplinar e
penalizar aqueles que cometem excessos. Acho importante
fazer este esclarecimento para que as pessoas possam ter
outra interpretação daquilo que pode ser realizado.
Recentemente, o Deputado Roberto Carvalho disse que naquele
dia os eletricitários estavam cometendo excessos porque
estavam voltando de uma bebedeira, haviam tomado cachaça e,
devido à demora para discutir o assunto, eles estavam
nervosos. Depois, o Sr. Roberto Carvalho não teve a
dignidade de assumir o que falou aqui, na presença do
Deputado Tarcísio Henriques e outros Deputados que me fogem
à memória agora. Ele até recebeu a defesa de um companheiro,
se não me engano, do Deputado Antônio Carlos Pereira,
que disser lamentar que o Deputado Roberto Carvalho não
estivesse presente para que pudesse se defender. E ele se
aproveitou de minha ausência para dizer que eu não tinha
procuração para falar em nome dele. Quer dizer, faltou
dignidade, faltou respeito do Sr. Roberto Carvalho. E eu não
vi a imprensa explorar o seu argumento naquela ocasião.
Eu queria fazer esse esclarecimento porque também sou da
imprensa. Eu trabalho em rádio. Político, eu o sou
transitoriamente, mas o rádio é a minha profissão. Não vou
admitir que alguns companheiros da imprensa tentem deturpar
um projeto importante, apenas porque houve um erro de
redação.
Gostaria que o Sr. Presidente levasse à assessoria desta

Casa a nossa critica, pois, quando tentam jogar o Deputado
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João Batista no ridículo, através da imprensa local e mesmo
nacional, não é apenas o Deputado João Batista que fica
ridicularizado, mas também a própria Casa, pois ela também
tem o seu setor de revisão, que deveria também ter feito
esse reparo.
Não estou negando a falha da minha assessoria, mas a
Assembléia também tem de assumir a sua falha. Quando o
Deputado Roberto Carvalho tenta tirar proveito da situação,
esquece-se de que ele é também Deputado; quando tenta
ridicularizar este Deputado, está também ridicularizando a
Assembléia Legislativa. Acho que isso deveria ser realmente
falado.
Gostaria também de fazer um esclarecimento ao Deputado
Antônio Fuzatto, que se aproveitou da minha ausência nesta
Casa, na quinta-feira, para também fazer comentários
desairosos a meu respeito. Disse ele que o Deputado João
Batista estava repetindo frases feitas pelo Governador do
Estado. Isso porque, naquela ocasião, nós havíamos criticado
o fato de o Governo estar com o projeto do Minhocão na
Capital de Minas Gerais. Nós, então, alertávamos para a
inércia do Prefeito Patrus, para a incompetência da
administração do PT nesta cidade. Talvez por ter ferido
susceptibilidades petistas eles tenham exagerado no
extravasamento dos seus traumas internos.
O Deputado Antônio Fuzatto disse que o Deputado João
Batista era um dos miquinhos amestrados do Governador, o
que, aliás, é uma forma pejorativa e desrespeitosa de fazer
referência a um colega. Mas isso é próprio desse Deputado e,
lamentavelmente, de alguns de seus companheiros do PT, que
se autoproclamam defensores dos trabalhadores, da justiça e
da verdade. Hoje eles estão vendo que não basta jogar pedras
no Governador, porque também têm um Prefeito que virou
vidraça.
Quando o Deputado Antônio Carlos Pereira, ontem, disse que
o Prefeito Patrus está se preparando para dar um aumento de
110% aos servidores municipais, alguém devia estar mentindo.
O Secretário da Fazenda Municipal declarou, através da
imprensa, que a Prefeitura de Belo Horizonte não tem
condições de pagar esse percentual
Entendo que esses eram os esclarecimentos que tínhamos de
fazer, exatamente para que os companheiros do PT compreendam
que eles têm direito de atacar, mas também precisam
preparar-se para receber as criticas, como as que estão no
cartaz em que os Vereadores e os Secretários do PT são
tachados de traidores do funcionalismo público municipal. E
preciso lembrar que os petistas fizeram cartazes em que nos
tachavam de traidores, quando, na verdade, fomos nós que
conseguimos aumento para os servidores públicos. Espero que
os companheiros do P1 entendam que o direito de um não
termina onde começa o do outro, mas que os direitos são
iguais, iniciam-se e terminam sempre ao mesmo tempo.
Para concluir, gostaria de lembrar que o Deputado Antônio

Carlos Pereira disse que os servidores é que haviam afirmado
que éramos traidores. Mas o interessante é que não havia o
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nome de quem tinha feito aquela colocação.Nesse cartaz que
saiu ontem, a CGT e outras entidades acabaram colocando seus
nomes, responsabilizando-se por aquele ato que estavam
fazendo, o que nós não sentimos por parte daqueles que
fizeram o cartaz chamando-nos de traidores naquela ocasião.
Era o que nós tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(* - Sem revisão do orador.)

423 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Bené Guedes
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, pessoas presentes na galerias; em primeiro
lugar, gostaria de me solidarizar com o ilustre Deputado
Antônio Pinheiro; seu discurso de ontem, realmente,
sensibilizou-nos muito, bem como àqueles que tiveram o
privilégio de ouvi-lo, pois sua colocação reflete o momento
que vivemos e merece uma profunda reflexão.
Gostaria, também, nesta oportunidade, a exemplo da Deputada
Maria Olivia, de parabenizar o Governador Hélio Garcia pela
inauguração do Projeto Curumim na cidade de Santa Luzia,
cujo Prefeito, Wilson Vieira, nosso amigo particular e
correligionário, vem fazendo uma profícua administração.
Ontem, estivemos lá, acompanhando de perto a instalação
desse projeto, que é dos mais importantes, e tenho a certeza
de que o Governo o estenderá a outras cidades do interior.
Já fiz alguns pedidos de inclusão de várias cidades da Zona
da Mata, como Leopoldina e Recreio. O Prefeito de Recreio
está nas galerias. João Carlos é um Prefeito jovem, de
mérito, que, apesar das dificuldades deixadas pela
administração anterior, vem superando os obstáculos e
fazendo uma administração digna dos maiores elogios, uma
administração voltada para o social, atingindo os objetivos
que se propôs numa campanha memorável, quando enfrentou dois
adversários fortíssimos. Dai reforçarmos a atuação desse
jovem, de quem gostamos muito e a quem acompanhamos de perto
há muito tempo. Gostaria de dizer, também, que é motivo de
honra para nós estar a seu lado. Creio que o Projeto Curumim
vai chegar a Recreio, assim como a outras cidades que
representamos nesta Casa. E um projeto de longo alcance
social, uma vez que atende, sobretudo, a crianças carentes.
E nessa direção que devemos seguir.
O Deputado Antônio Pinheiro, ontem, realmente deu uma

grande contribuição com sua fala sincera, real e mostrou que
temos de buscar sempre sanar o problema da fome, da miséria,
da falta de educação e, principalmente, de cultura. Temos
que dar oportunidade à criança de ter uma criação normal,
como tivemos. Foi através do tempo que sentimos uma mudança.
Tudo piorou. Na infância, não tínhamos televisão, não
tínhamos geladeira, mas tínhamos comida na mesa, podíamos
alimentar-nos. O Brasil nunca enfrentou uma situação tão
difícil como essa. Este é o momento da reflexão.
Quero, também, agradecer ao Governador Hélio Garcia pelo
atendimento ao pedido de instalação da Diretoria Regional de
Saúde de Leopoldina. E, agora, recentemente, tive a



332

oportunidade de ver atendido pelo Sr. Governador, através do
Secretário Walfrido Mares Guia, o pedido de autorização para
instalação da sede da Delegacia Regional de Ensino de
Leopoldina. Estávamos numa situação extremamente dificil,
porquanto a delegacia estava sendo despejada - e ainda está.
Somente com essa atitude, pudemos viabilizar a construção da
sede, o que vai dar-nos uma posição mais digna. Realmente,
uma delegacia regional de ensino, dentro dos nossos
parâmetros, com um prédio sem ostentação, mas funcional,
terá uma nova direção. Portanto, eu não poderia deixar de
agradecer ao Governador Hélio Garcia, que me recebeu hoje,
pela manhã, no Palácio das Mangabeiras, e de quem obtive a
promessa de serem atendidos vários outros pedidos
importantes que venho fazendo. Muito obrigado.

423a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Senhores presentes nas galerias, representantes da imprensa,
já que tenho apenas quatro minutos, vou abordar primeiro o
tema que me trouxe aqui e, em seguida, numa questão de ordem
ou no encaminhamento de algum requerimento, trataremos da
questão do reajuste dos servidores, tanto no nível da
administração municipal como, também, no nível do Governo do
Estado. Devo explicar, desde já, que, ontem, o Deputado
Antônio Carlos Pereira, ao falar, se referia à política
salarial da Prefeitura de Belo Horizonte. Para aqueles que
ainda não tiveram o cuidado de ler, informo que ele disse o
seguinte: A política salarial da Prefeitura de Belo
Horizonte está baseada no índice do custo de vida do
DIEESE, que varia de 50% a 110%.
Estamos aqui, hoje, para comunicar à Casa que, na sexta-
feira e no sábado, estaremos participando, na cidade de
Campinas, do II Forum Nacional de Discussão e Entendimento
entre Evangélicos e Partidos Progressistas. E sabido que as
igrejas evangélicas têm experimentado um crescimento muito
rápido nos últimos anos, chegando a ter como fiéis 15% da
população brasileira. Nas camadas mais carentes, esse número
é um pouco maior. O Brasil é o segundo Pais do mundo em
número de evangélicos praticantes. Nós vamos discutir duas
questões básicas. Uma delas é a seguinte: Qual deve ser a
relação entre esses dois fatores: o crescimento e a nossa
responsabilidade social? A comunidade evangélica não pode
mais ignorar sua responsabilidade na transformação do País.
Precisa amadurecer politicamente para que seu crescimento
deixe marcas positivas na história nacional.
Por sua vez, os partidos políticos verdadeiramente
interessados em tal transformação não podem mais ignorar o
potencial político da comunidade evangélica. Precisam
compreender melhor esse fenOmeno social genuinamente

popular.
E estaremos lá discutindo o seguinte programa. (- Lê:)

PROGRAMA*
27 de Agosto - Sexta-feira - 19.30 Horas
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Painel 1
Os Evangélicos e Partidos Progressistas no Brasil Pós-

Plebiscito
Expositores

Dep. Federal José Dirceu (PT-SP)
Dep. Federal Roberto Freire (Presidente do PPS)

Dep. Distrital Wasny de Roure (PT-DF, Igreja Batista)
Pr. Ricardo Gondin (Assembléia de Deus)

Paul Freston (Sociólogo, Igreja Evangélica Koinonia)
28 de Agosto - Sábado - 09.00 Horas

Painel II
Os Evangélicos e a Reconstrução das Utopias

Expositores
Dep. Federal José Genoino (PT-SP)

Robinson Cavalcanti (Cientista Político, Igreja Episcopal)
Pr. Valdir Steuernagel (Presidente da Fraternidade

Teológica Latino-Americana)
Pr. Renato Becker (Igreja Luterana)
28 de Agosto - Sábado - 14.00 Horas

Painel III
Revisão Constitucional: Que Pais Queremos?

Expositores
Senador José Paulo Biso] (PSB-RS)

Marcos Terena (União das Nações Indígenas, Igreja Batista)
Dr. Lysâneas Maciel (Ex-Dep. Federal PDT-RJ, Igreja Cristã

Reformada)
Líder Sindical dos Metalúrgicos do ABC

28 de Agosto - Sábado - 17.00 Horas
Encerramento

Por que Tomar Partido?
Pr. Ricardo Gondin (Ig. Assembléia de Deus Betesda)
- Publicado de acordo com o texto original.)

Gostaríamos de comunicar que estaremos participando
desse II Encontro Nacional de Entendimentos da Comunidade
Evangélica com os Partidos Progressistas. Entendemos que
temos uma responsabilidade muito grande nesse momento de
crise. Amanhã, estarei falando, se o tempo me permitir, a
respeito desse debate que estaremos travando e que se baseia
muito no programa de Jesus,26, especialmente no Livro de
Lucas, Capítulo IV, Versículos 18 a 21, do famoso "Manifesto
de Nazaré. Muito obrigado.

423g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconceilos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, vamos
encaminhar favoravelmente a votação desse requerimento, mas
solicitaríamos ao nobre Deputado Roberto Carvalho ou à Mesa
da Assembléia que retificasse alguma das suas considerações,
porque há um equivoco por parte do nobre Deputado e mesmo
por parte da Mesa desta Casa, pois o Departamento Estadual
de Trânsito é subordinado à Secretaria da Segurança Pública
e não à Secretaria de Transportes e Obras Públicas.



334

De qualquer maneira, encaminharemos favoravelmente a
votação desse requerimento, desde que essas correções sejam
f e i tas.
Aproveito, a oportunidade, Sr. Presidente, para pronunciar-

me a respeito de uma integração entre a Zona da Mata e Belo
Horizonte.

INTEGRAÇÃO: ZONA DA MATA - BELO HORIZONTE
A integração efetiva ente a Zona da Mata e Belo Horizonte
pode se dar a partir do asfaltamento de um trecho de
aproximadamente 80km. da BR-482, entre Conselheiro
Lafaiete/Piranga/Porto Firme, o que evitaria a estagnação
econômica da região e o êxodo da população rural.
O grande potencial econômico e humano de uma área formada
por cerca de 15 municípios e 100 mil habitantes, que
constitui a microrregião do vale do Rio Piranga, pode ser
devidamente explorado desde que haja uma vontade política
para se promover o asfaltamento de estradas da região,
especialmente o trecho citado da BR-482.
Investimentos que poderiam ser canalizados para a região

não o são pela precariedade das estradas. Isso inibe o
interesse e a vontade dos empresários, que acabam optando
por outras regiões do Estado em detrimento do vale do Rio
Piranga que, desolado, vê sua população migrar para cidades
maiores, agravando sobremaneira os problemas existentes nas
cidades de médio e grande portes ocasionados pela migração
desordenada, inclusive da população rural. Essa população,
sem perspectivas, vai inchar as periferias e fazer
proliferar as favelas, provocando um desequilíbrio social,
com sérias e conhecidas repercussões.
Segundo dados fornecidos pelos órgãos estaduais
competentes, cerca de poucos milhões de dólares serão
suficientes para a conclusão da estrada, mas os beneficias
que ela irá gerar serão muitas vezes superior a esse valor.
Como Deputado votado na região do vale do Piranga, estou
sensibilizado pelas reivindicações de sua população e de
suas lideranças mais expressivas e, como Vice-Líder do
Governo, me proponho a continuar abraçando essa causa que,
entre vários outros motivos, se destaca pela importância
estratégica e pelo alto grau de justiça para com um povo que
merece todo nosso respeito, dedicação e trabalho.
Tenho lutado e continuarei a lutar em todas as frentes
possíveis, de forma decidida e limpa, para que a aspiração
justa e sincera da população do vale do Rio Piranga seja
realizada o mais rapidamente possível.
Continuarei a manter contatos com o Sr. Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Eng. Dano Rutier, e com S.
Exa. o Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia, para que
juntos possamos resolver esse problema e, conseqüentemente,
muitíssimos outros decorrentes da falta da estrada.
Afirmo e reafirmo: o vale do Rio Piranga pode contar com o
Deputado Ronaldo Vasconcellos para o encaminhamento da
solução de seus problemas e com a minha posição
intransigente ao lado de seus mais legítimos interesses.
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Na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, será realizado,
na cidade de Piranga, o 1 Congresso Pró-Asfaltamento da
Estrada de Integração da Zona da Mata com Belo Horizonte.
Essa será, na realidade a definitiva e efetiva integração
entre a Zona da Mata e a Capital do Estado de Minas Gerais,
por coincidência, cidade e região que tenho a honra de
representar nesta Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

423ã REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero ser breve, porém objetivo naquilo que
pretendo trazer hoje à análise dos Srs. Deputados,
inclusive, no que tange ao pronunciamento do Sr. Secretário
da Segurança Pública, Dr. José Rezende. Quero, porém,
ressaltar que esse cidadão jamais me atendeu, nos diversos
pleitos que apresentei àquela Secretaria.
Se vou tomar uma posição daqui a pouco, publicamente, a
respeito de um pronunciamento do Dr. José Rezende, quero
frisar que não estou pleiteando nada em troca, porque o que
pedi, até hoje, embora faça parte do Governo do Sr. Hélio
Garcia, não me foi concedido. Jamais fui atendido pelo Sr.
Secretário. Era minha vontade, até, fazer uma comemoração,
às avessas, pelos três anos em que ele não me atendeu em
nada.
O Sr. Secretário da Segurança Pública, ontem, nada mais fez

do que extravasar o pensamento da sociedade que, às vezes,
não tem um porta-voz.
Ocorre que a Constituição brasileira dá mais direitos a

vagabundos e bandidos do que à família. E por isso que
estamos vendo, hoje em dia, várias coisas acontecendo neste
Pais. Estamos vivendo o império da marginalidade, dos
bandidos, dos traficantes, em suma, de tudo o que perturba a
sociedade brasileira.
Vamos ser mais concretos: o Sr. Secretário afirmou que vai
dar ordem para que sejam mortos os sequestradores. Talvez,
até, ele tenha dito isso num momento de arroubo. Não
obstante, concordo em parte com S. Exa. , porque o brasileiro
tem a mania de perdoar a dor que ele não sofre. Quando é com
o vizinho, tudo bem, é uma beleza. Quando acontece com ele,
revoltado, procura a policia e os meios necessários.
O banditismo está à solta. Somos, a toda hora,

atormentados, violentados, perseguidos. Até que a sociedade
tem quem fale por ela, mas, hoje, estamos numa omissão
criminosa. Digo e repito: minha posição é contra os
bandidos, contra os seqüestradores e, principalmente, contra
os estupradores. Vou contar um caso acontecido no Bairro Céu
Azul: um bandido, um sujeito de 19 anos, acobertado pelos
chamados direitos humanos - não sou contra os direitos
humanos, mas entendo que devem ser bem aplicados - esse
sujeito de 19 anos, um marmanjão, pegou uma menina de 6 anos
de idade, arrastou-a para um matagal e lá a estuprou. E
mais: possuído de uma fúria sangüinária, pegou uma gilete e



336

cortou um pedaço da vagina da menina para conseguir consumar
o ato.
Eu pergunto aos senhores: esse cidadão merece estar em

sociedade? Isso pode ser chamado de cidadão? Não pode. Ele é
um bicho. E como nós matamos os bichos, temos que extirpar
esses homens da sociedade. Volto a dizer: nós temos a
memória curta e a mania de perdoar a dor que não sofremos.
Se não é com a nossa família, tudo bem. Sempre digo e
repito: toda Carta Magna votada em época eleitoral é mal
votada, porque se submete às mais diversas pressões. Hoje,
neste Pais, os bandidos têm mais direitos do que a
sociedade. Não podemos sair às ruas mais, porque os
trombadinhas - uns sujeitos de 20 anos, parrudos e barbados
- formam aquele bando e vêm em cima da gente, roubando tudo
o que pode ser roubado. E, depois, esses menores são
protegidos pelo Estatuto da Criança. E preciso até que se
faça um debate nesta Casa sobre esse assunto.
Eu chego às raias de defender a pena de morte. Inclusive,

eu gostaria que esta Casa realizasse um simpósio sobre esse
tema, porque trata-se de uma questão estrutural . Eu disse e
repito:tenho, com o Sr. Secretário da Segurança Pública,
algumas divergências. Não obstante, neste ato, acho que ele
disse o que a sociedade quer dizer e não encontra quem fale
por ela. Não estou incitando ao crime pelo fato do delito,
porque também sou advogado e acho que todos têm o seu di-
reito de defesa. Mas, acontece que já está demais. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, as famílias não têm mais
sossego. Coloquemo-nos no lugar da família dos seqüestrados.
Eu vou relatar um outro fato. Na cidade de Juiz de Fora há
uma relojoaria, de propriedade dos irmãos Cherem. As 8 horas
da manhã, os dois irmãos abriam seu estabelecimento para
trabalhar. Assim que levantaram as portas, foram rendidos
por um menor e por um outro marginal. Logicamente, houve a
reação do dono da relojoaria, que ali compareceu para
trabalhar, e, com o produto de seu trabalho, arrecadar
dinheiro para o Governo. Ato continuo, o bandido pediu que
fosse aberto o cofre. Abriu-se o cofre. Como era pela manhã,
não havia um tostão nele. O que foi feito, então, bárbara e
friamente, com os donos da relojoaria? Foram assassinados. E
o que aconteceu com os dois bandidos? Já estão soltos nas
ruas.
E muito fácil dizer que esse é problema da policia, da

justiça, disso ou daquilo. Eu concordo que o problema seja
estrutural, mas não podemos dar guarida ao que está
acontecendo em nosso Pais. Aqui está imperando o caos. Os
bandidos estão por ai com toda proteção. Eu não quero nem
falar daqueles que estão atrás das grades, porque hoje o
bandido é tratado com todo carinho e cuidado. Gostaria, sim,
de perguntar: quem é que cuidou da irmã desses dois homens
que morreram na relojoaria de Juiz de Fora? Hoje, por
conseqüência da barbaridade e covardia do crime, ela está
abobada. Onde estão as pessoas que defendem os direitos
humanos? Eu também acho que a idéia é boa, mas a demagogia
está sendo aproveitada a todo momento. E feita uma chantagem
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em certos setores da mídia a respeito dos direitos humanos.
Ninguém tem obrigação de conhecer a Leni, irmã das vítimas.
E apenas um exemplo. Porém, com a morte estúpida de seus
irmãos, ela ficou perturbada e está assim até hoje. Quem,
representando os direitos humanos, foi ver o que aconteceu
com ela? Isso é chantagem, minha ente! Vamos parar de
aproveitar da infelicidade humana. E muito bonito criticar,
mas não se toma nenhuma providência real e efetiva do outro
lado, o lado da família desesperada e desamparada.
E necessário que exista um estatuto do menor e que se
protejam os direitos do homem, mas é preciso proteger também
o direito da família. Eu faço um desafio: qual é a mulher
correta que tem a coragem de sair às ruas depois das 21
horas? Pode ser aqui mesmo, em Belo Horizonte, onde menos
acontecem esses fatos escabrosos. Ela não sai porque sabe
que vai ser assaltada, estuprada, em suma, ofendida em sua
honra e dignidade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a dizer. Não quero
fazer média com o Governador Hélio Garcia, porque não
preciso fazer média com ele e muito menos com o Secretário
da Segurança. Apenas acho que S. Exa. fez essas afirmações
num transbordamento daquilo que a sociedade está sentindo
calada no seu peito; aquilo que sente e não pode dizer,
porque todo dia há apoio para a marginalidade. Se um
policial encosta a mão num vagabundo, num estuprador desses
que vivem atacando meninas menores, senhoras indefesas,
donas de casa, ele é perseguido e criticado pelos
exploradores do sofrimento alheio. Esses bandidos são piores
do que um animal raivoso. São sanguinários e estão dispostos
a tudo. Têm que ser mortos conforme o crime hediondo
praticado.
Ai eles vão falar: o Padovani está defendendo a pena de
morte. Estou sim, neste caso, mas com amplo e total direito
de defesa ao criminoso, àquele que delinqüiu. Não defendo a
pena de morte para qualquer coisinha, porque costuma-se
generalizar, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
E preciso que a família seja resguardada. Já afirmava Rui

Barbosa que a família é a pedra angular da sociedade. Isso
naqueles tempos, porque, hoje, a família é constantemente
ameaçada. Vamos deixar nossa Belo Horizonte de lado e vamos
falar das cidades do interior. Lá não se vêm mais as
famílias nas ruas, conversando nas portas de suas casas
porque o banditismo e a criminalidade estão imperando por
lá. Quem sabe podemos tirar do pronunciamento de S.Exa. o
Sr. Secretário da Segurança, profundas conclusões e estudar
o assunto? O problema é estrutural. A matéria é relevante.

Nesse fato, procuro a defesa das famílias, dos inocentes,
porque lugar de bandido é na cadeia. E preciso termos
coragem para dizer certas coisas. Pouco me importa o que
dizem aí fora.
A brilhante jornalista Maria Eduarda disse muito bem e esta
frase é dela: o brasileiro tem a mania de perdoar a dor que
não sofre, que não sente. Quando acontece com o vizinho,
muito bem; quando acontece com ele, procura a policia.
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Vou terminar minhas palavras, Sr. Presidente, mas quero
apenas deixar que fique gravado para sempre que houve um
dia, na Assembléia, em que alguém ousou desafiar certa parte
da mídia, não toda, pois não se deve generalizar , como nós,
Deputados, estamos generalizados nesta Casa. Certa parte da
mídia dá total apoio, inclusive, à divulgação pela
televisão, dos fatos mais violentos e escabrosos. Ensina-se
como se rouba um carro, como se entra numa casa, como se
assassina friamente; fora a pouca vergonha que há nas
novelas. Se eles levam aquele sistema de vida, não deveriam
passá-lo para a sociedade, pois temos filhos que não devem
assistir a essas cenas de vandalismo. Nem erotismo é mais. O
sexo é bom, graças a Deus, para quem gosta de sexo, mas, não
podemos confundi-]o com essa pouca vergonha que existe por
aí. Eles querem impingir o seu sistema de vida a nós.
Sr. Presidente, estou disposto a debater a matéria com quem

quer que seja. Vou, inclusive, solicitar a constituição de
uma comissão nesta Casa para que possamos estudar e
complementar os nossos pontos de vista. E da contradição que
poderemos, inclusive, encontrar um caminho melhor. O que não
pode, em definitivo, é ficarmos de braços cruzados, quando
os bandidos estão matando, assaltando e a polícia, de braços
cruzados, ou, às vezes, sem nada poder fazer porque qualquer

habeas corpus solta os bandidos.
Finalizo minhas palavras agradecendo ao ilustre Presidente
a prorrogação de meu tempo. Não estamos sendo piegas, nem
defendendo a família mineira e brasileira por apenas
defendê-las. Defendo aquele ponto de vista, que é meu, do
qual não me afasto um só instante. Se o homem comete atos
desse tipo, para mim não pode ser chamado de cidadão; se o
sujeito, o indivíduo, se o bicho comete esse ato, que se
mate o bicho. Muito obrigado.

423 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, e Srs. Deputados, parece que tanto o Deputado
Carlão como o Deputado Amílcar Padovani partiram para
examinar as atitudes ou as palavras do Secretário José
Resende de maneira equivocada.
Pelo que entendi, foi com energia que aquele ilustre
Secretário da Segurança falou aos jornais e à imprensa em
geral que deveria, sim, matar-se todo seqüestrador que
reagisse à ação policial.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pode ter sido enérgico
ou até mesmo ter sido exagerado o ilustre Secretário da
Segurança, mas não entendi que S. Exa. tivesse dito que, na
ação policial, tivessem que se matar os seqüestradores.
D Deputado Federal e Secretário José Resende, que preside a
segurança em Minas Gerais, é um homem que tem se pautado,
desde muito jovem, quando entrou para aquela Secretaria, por
exemplar conduta, sobretudo enaltecendo seus colegas, seus
amigos e o povo de Minas Gerais pelos votos que o elegeram
ao Congresso Nacional por Minas Gerais.
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Sempre tenho dito que a Polícia Civil de Minas Gerais, como
todas as outras, tem seus defeitos, mas é preciso ressaltar
que ainda é a melhor polícia civil do nosso Pais. Sobre a
policia, com todas as criticas que façamos a ela, aqui e nos
demais Estados, é preciso que se faça justiça quando
xingamos, criticamos e ofendemos esse órgão, porque é muito
fácil criticar, mas, na hora do aperto, na hora das
transgressões criminais, todos nós, com a maior urgência,
nos lembramos de chamar a Policia Civil. Pode ela, algumas
vezes, não corresponder bem; pode ela ser morosa, ser
corrupta e ter seus defeitos; mas é com orgulho que digo que
o Secretário José Resende tem conseguido trazer a fama para
a policia de Minas e a tradição de ser uma das melhores do
Pais.
Sr. Presidente, não estaria solidário com o Sr. Secretário
da Segurança, se tivesse falado, como não falou, que os
criminosos devem ser mortos, mas estou solidário com S. Exa.
quando diz que devem ser mortos aqueles que reagirem,
principalmente seqüestradores, quando a polícia tem que se
defender e reagir. Muito obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)

423a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados. Não pretendo, aqui, repetir
aquilo que em nome da nossa Bancada afirmei no meu
pronunciamento, quando do Pequeno Expediente.
Infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir, na integra,

o pronunciamento do Deputado José Bonifácio e, também, o
pronunciamento do Deputado que o antecedeu. Quero, apenas,
precisar alguns aspectos. A conclusão do Deputado José
Bonifácio é a seguinte: no momento em que há reação, pode
ocorrer que, eventualmente, a morte surja. Nós não estamos
discutindo isso, definitivamente. Compartilho a opinião do
Deputado José Bonifácio quanto a isso.
Preocupou-me muito a parte que ouvi do pronunciamento do
Deputado Amilcar Padovani, quando ele afirmou que há
elementos na nossa sociedade que não são seres humanos, não
são cidadãos, são verdadeiros bichos e, como tal, devem ser
tratados. A questão posta é a seguinte: quem define isso?
Quem decide sobre essa caracterização animalesca de um ser
humano? O Deputado Padovani, num raciocínio absolutamente
contraditório, vem aqui defender a pena de morte e,
simultaneamente, afirma que o criminoso tem que ter o mais
amplo e irrestrito direito à defesa.
Nós não estávamos discutindo a pena de morte em tese. Não
se trata desse debate. Temos uma posição absolutamente
contrária à pena de morte e não admitimos sequer proposições
na linha do Deputado Federal Amaral Neto, que quer submeter
a plebiscito a pena de morte neste Pais. A vida não pode ser
objeto de plebiscito. Não é esse o nosso debate. O que
estamos debatendo, pontualmente, muito bem delimitada e
muito bem determinada, é uma posição do Secretário da
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Segurança Pública de de Minas Gerais. Não estamos debatendo
a posição da policia; não estamos discutindo o crescimento
da violência policial nem o crescimento dos índices de
criminalidade, porque seria absurdo e grotesco, no mínimo,
debitarmos aos criminosos os índices de criminalidade, o que
significaria abstrair da sociedade em que vivemos. Não é
esse o debate que queremos fazer.
O debate preciso, localizado e muito claro, é que o
Secretário da Segurança de Minas Gerais se autodelegou o
poder de executar a pena de morte. Essa é a questão.
Entretanto, é mais grave do que isso. O Secretário induziu,
orientou e determinou que seus subordinados, a partir do seu
posicionamento, tenham autorização para atuar como
executores. E esse o debate. Não é discussão acadêmica, não
é discussão teórica. Trata-se da posição de um homem que
está à frente de uma Secretaria e tem como dever zelar pela
segurança do povo de Minas Gerais. E esse o debate que
devemos travar aqui.
Não quero entrar na provocação, literalmente, do Deputado

Amílcar Padovani, ao se solidarizar com as vítimas. E óbvio
que todos somos solidários com as vítimas. E puro populismo
e demagogia vir aqui com discurso de solidariedade ás
vitimas. O Deputado sabe tão bem como qualquer um de nós
que, hoje, o discurso do Secretário vai ao encontro do
sentimento majoritário da sociedade. A maioria da sociedade
sente-se indefesa, impotente e incapaz de reagir à
violência, e o senso comum, que não é o bom-senso, induz a
opções mais drásticas.
Sabemos que a maioria da sociedade, hoje, se fosse
pesquisada, iria concordar com as palavras do Sr.
Secretário. Por isso, é demagógico e populista o
pronunciamento que o Deputado Amilcar Padovani fez aqui.
Não concordamos com esse sentimento majoritário da
sociedade. Entendemos que é nossa obrigação e dever
polemizar e discutir esse sentimento majoritário, porque ele
abstrai duma condição social especifica. Não se trata de
querer justificar a criminalidade exclusivamente por
mazelas sociais. Não é isso. Eu perguntaria ao Deputado
Padovani se é somente o Secretário quem vai decidir sobre
isso, se é o Deputado que vai definir sozinho sobre a pena
de morte ou se é o policial que está em ação no meio da rua
que definirá sobre isso.
Há tempos atrás o Deputado Paulo Delgado, colega nosso, fez
uma blague sobre a pena de morte, perguntando se haveria
concurso público para escolher o carrasco. Nós podemos e
temos a obrigação de fazer um debate sobre esse tema.
Entretanto, o que precisa ficar claro, neste momento, é que
é inadmissível um Secretário assumir para si a
responsabilidade de decretar e aplicar a pena de morte. E,
vamos além, pois é esse o sentido do requerimento que
encaminhamos à Mesa da Assembléia. Se o Governador do Estado
não exonerar, não demitir esse Secretário, ele passará a ser
co-responsável pelas atitudes desse Secretário. Ele passará
a ser conivente.
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Então, aquilo que deveria ser tratado como algo particular
e resolvido nesse âmbito passará a ser um problema do
Governo do Estado de Minas Gerais.
Quero concluir, deixando isso muito claro, aqui. Vamos
precisar o nosso debate, a nossa discussão. Vamos delimitar
o campo dentro do qual estamos travando esta discussão,
neste momento. Somos absolutamente a favor da discussão
global, mas, neste momento, não é isso que está posto. Quem
vem aqui defender o Secretário da Segurança está defendendo
um homem que aplica a pena de morte, que violenta a
Constituição, violenta a consciência democrática, violenta a
consciência de quem tem o mínimo de respeito pela vida
humana.

423a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/8/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais
colegas presentes, pessoal das galerias. Esse assunto é por
demais sério para ser discutido e para sobre ele emitirem-
se opiniões. Quando o colega Amilcar Padovani fala em bicho,
fico realmente estarrecido. O que é bicho e o que é
transformado em bicho na nossa sociedade? O mapa da fome
indica que Minas é o 2g lugar no País no índice de miséria.
Quem vive na pobreza absoluta não estaria sendo reduzido à
condição de bicho? Será que todos deveriam ser exterminados,
segundo o raciocínio do Padovani, na medida em que não têm
nenhuma condição de sobrevivência digna como seres humanos e
cidadãos? São empobrecidos e reduzidos pelas condições desta
sociedade. Então, realmente é uma discussão muito séria.
Defendemos o direito à vida e, mais do que isso, o respeito
à vida. Entendo que o Estado deveria existir para garantir a
vida, para promover o desenvolvimento, para trabalhar contra
as desigualdades, promovendo a distribuição de rendas. Mas o
que nós historicamente temos neste Pais é o Estado pro-
movendo o desenvolvimento de uns poucos, promovendo o
enriquecimento de uns poucos, em detrimento da maioria, que
é reduzida à condição de miséria absoluta. Portanto, estamos
de acordo com o requerimento do Carlão, feito em nome de
nossa Bancada. Acho que este é um assunto que realmente
deveríamos debater com muita seriedade e com muita
profundidade nesta Casa.

424a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Homero Duarte
O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, irmãos
Deputados, amigos presentes nas galerias, peço a atenção dos
senhores presentes neste Plenário e nas galerias e dos
jornalistas que fazem a cobertura diária desta Casa, para a
matéria que passo a ler em seguida.
A notícia foi publicada no suplemento "Sul de Minas" do

jornal "Estado de Minas" desta semana, sob o título:
"UNIFENAS: Curso de Ciências Médicas tem avanço
surpreendente". (- Lê:)
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*'Milagre". Esta foi a expressão usada por Mário Dias
Corrêa, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
da Medicina da UFMG, ao definir a evolução do curso de
Ciências Médicas da Universidade de Alfenas (Unifenas). No
inicio deste mês, ele participou como palestrante da 1
Jornada Materno-Infantil, promovida pela escola.
Em 1989, o professor esteve pela primeira vez em Alfenas,
como membro de uma comissão de médicos, designada pelo
Ministério da Educação e Cultura, para ver as condições de
funcionamento do curso de Medicina.
Naquela época, não existia o hospital universitário na

Universidade e seu parecer foi negativo.
Ao se deparar com as transformações ocorridas nesse período
de 89 a 93, Mário Dias ficou surpreso. Ele não acreditava
que, em tão pouco tempo se conseguisse tanto progresso. Por
se tratar de uma pessoa sempre ligada ao ensino, viu que na
Unifenas está sendo realizado um trabalho sério e correto.
Tenho certeza que esta será uma das principais escolas de
Medicina do interior de Minas Gerais, afirmou.'

- Publicado de acordo com o texto original.)
Como Deputado de Alfenas, muito me orgulho de fatos como
esses. Uma constatação feita por professor de alto gabarito
e capacidade amplamente reconhecida no meio universitário.
Um avanço que merece todo o aplauso e a divulgação pela im-
prensa. Imprensa essa que nos dias de hoje traz cada vez
menos noticias boas nas páginas dos jornais ou nos
noticiários de rádio e televisão.
A melhoria surpreendente da qualidade do ensino, a
construção completa de um moderno e bem equipado hospital
universitário, por incrível que pareça, merece pouquíssimo
espaço na imprensa, nos relatórios dos especialistas em
educação e mesmo nos discursos neste Plenário.
Faço esta constatação apenas para lembrar que esse mesmo
curso de Medicina da Universidade de Alfenas, logo que se
instalou, foi alvo de crítica impiedosa da revista Veja.
Em edição nacional, esse curso foi incluído entre outros do
Pais, que, segundo o repórter, tinham péssimo nível de
ensino.
Na época houve uma série de manifestações contrárias. Até
mesmo uma comissão de Deputados, todos médicos, foram a
Alfenas visitar as instalações. Dentre outros, lembro que
tal comissão especial foi presidida pelo Dr. Jorge Hannas.
Essa comissão deu parecer favorável . Até porque o curso
estava começando. A primeira turma de médicos daquela escola
forma-se apenas no ano que vem, em 1994.
Para criticarem, apareceram muitos. Mas, para elogiar,

quase ninguém.
Estou aqui por isso. Para dizer alto e claro que o curso de
Medicina da UNIFENAS hoje está bem equipado, em termos
materiais e humanos. Provavelmente ainda há muito por fazer.
As inovações tecnológicas são constantes, e democratizar o
ensino superior de boa qualidade precisa se tornar
realidade.
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Os louros dessa vitória devem ser creditados à excelente
equipe de profissionais daquela universidade, em especial,
ao Reitor, Dr. Edson Antônio Velano, que, a par de todas as
crises que o País enfrenta, algumas consideradas as mais
trágicas e profundas da história do País, mesmo assim ele
consegue fazer crescer, crescer sempre a UNIFENAS.
Parabéns ao curso de Medicina da Universidade de Alfenas!
Muito obrigado pela atenção.

424ê REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as
afirmações de apoio publicadas hoje nos jornais sobre as
declarações do Secretário da Segurança Pública, José
Rezende, muitas delas partindo de populares, não podem ser
analisadas de forma isolada. Essas opiniões, na verdade, não
representam o pensamento da sociedade mineira, que, de
acordo com sua própria formação moral e ética, sempre
defendeu a vida e a justiça.
Nota-se a ausência de segurança, uma onda de violência,
provocada, principalmente, pela completa falta de
perspectiva do trabalhador brasileiro, que convive com uma
luta diária pela sua sobrevivência e a de sua família,
submetendo-se no dia-a-dia ao temor da perda do emprego.
Instabilidade causa insegurança, e até hoje o Governo do

Sr. Itamar Franco não disse a que veio. Pouca coisa evolui
no aspecto social, com exceção da campanha contra a fome, da
qual pouco mérito cabe ao Governo e todo louvor à sociedade,
sensível à situação de mais de 32 milhões de famintos no
Pais.
Estas são as causas do aumento da violência, que devem ser

combatidas na sua raiz, no intuito de evitar que pessoas
inocentes sofram as conseqüências da instabilidade social e
econômica do País.
Portanto, Srs. Deputados, a declaração do Secretário José

Rezende traz, em sua essência, a confissão de incompetência
do Governo para combater com eficácia a criminalidade,
medida necessária para trazer segurança e tranquilidade aos
lares mineiros. Esse tipo de comportamento não pode ser
admitido em um homem público que tem como principal
incumbência proteger o cidadão e estimular o respeito à lei.
O Secretário, ao contrário, estimula a violência, a falta de
ética, o desrespeito aos direitos humanos fundamentais.
Somos a favor da punição dos crimes hediondos, mas sempre
seremos a favor da justiça. Não a justiça feita à revelia
por homens que não conseguem controlar nem mesmo o seu
próprio temperamento.
Esperamos que os Deputados governistas pressionem o seu
líder maior para que tome uma atitude mais contundente sobre
o episódio e não o deposite em banho-maria, na esperança em
que caia no esquecimento público. A sociedade civilizada de
Minas espera uma atitude do Sr. Governador do Estado.
Gostaríamos de salientar, também, a cobertura da imprensa,
que não só transcreveu realisticamente as declarações do
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Secretário como deu a repercussão devida, ouvindo entidades
de direitos humanos, sindicatos, associações, juristas. A
imprensa contribuiu para que esse debate não se restringisse
ao emocional, mas deu uma dimensão mais consciente a um fato
que, infelizmente, colocou Minas outra vez no cenário
nacional. De forma patética, mais uma vez, e reafirmo, infe-
lizmente. Em especial, gostaríamos de salientar a cobertura
do jornal Hoje em Dia" de hoje, que traz as repercussões e
mostra as várias vertentes do fato. Além dos depoimentos, o
jornal tomou o cuidado de ouvir o jurista Aristóteles
Atheniense, Secretário-Geral da OAB, que merece atenção
especial dos Srs. Deputados. Sugerimos que esta página do
jornal seja transcrita nos anais da Casa para servir de me-
mória desse triste episódio.
Srs. Deputados, gostaríamos também, neste momento,
aproveitando a oportunidade, de lembrar um outro episódio
que, ao contrário do anterior, nos enaltece como trabalhador
metalúrgico e como defensor da liberdade de organização e
manifestação dos setores marginalizados de nossa sociedade.
Há dez anos atrás, exatamente no dia 28/8/83, nascia, pela
vontade de milhares de trabalhadores, uma entidade que já se
transformava em porta-voz das reivindicações e dos anseios
da imensa maioria de trabalhadores do Pais. Com todas as
dificuldades, inclusive legais, que persistem até hoje, a
Central única dos Trabalhadores aglutinava, naquele momento,
o que havia de mais moderno, mais avançado no sindicalismo
nacional. Incorporava lutas que resvalavam pelo vão
corporativista e assumia uma posição de defesa dos direitos
trabalhistas, independente da categoria profissional.
Naquele momento, uma nova concepção de sindicalismo estava
nascendo: pluralista, democrático, interessado nos grandes
temas nacionais e colocando o trabalhador como participante
ativo, cidadão pleno de uma País que ainda convive com a
escravidão e como arrocho salarial desumano e irracional.

A CUT, nos seus dez anos de vida, alcançou a credibilidade
dos trabalhadores brasileiros e se tornou legitima
representante de seus interesses. Por mais que contestem os
adversários, não há acordo neste Pais se não for endossado
pela CUT. Não se registra a posição dos trabalhadores se não
for ouvida a CUT.
Faço aqui, publicamente, votos de congratulações a todos os
trabalhadores que entenderam a necessidade de se organizarem
nacionalmente e de participarem da condução dos rumos deste
Pais, com a responsabilidade e a determinação que foram
sempre as molas-mestras do movimento sindical brasileiro.
Cumprimento, em particular, o companheiro Carlos Calazans,
Presidente incansável da nossa CUT estadual, que vem-se
destacando como líder dos trabalhadores mineiros e que
merece desta Casa todo respeito e reconhecimento pela sua
árdua, porém profícua tarefa de defender o trabalhador
mineiro.
Solicitamos da Assembléia Legislativa que, desprovida de
qualquer discriminação ideológica e imbuída de espírito
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democrático, formule também votos de congratulações com a
CUT pela passagem de seus dez anos de existência.

424,1 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, ontem eu estava inscrito para falar, mas
aconteceram vários comentários sobre as declarações do Sr.
Secretário da Segurança Pública e, posteriormente, por falta
de "quorum, não me foi possível fazer o pronunciamento.
Quanto ao episódio envolvendo o Secretário da Segurança
Pública, não tenho muito a acrescentar, porque já disse,
várias vezes, dessa tribuna, que adoto uma posição pacifista
radical. Quando eu pertencia ao PT, defendi a seguinte tese:
a violência é um antivalor. Infelizmente, ela não foi
aprovada pelo PT; é até uma contradição.
Nesse momento, o que desejo, de fato, é tecer alguns
comentários sobre uma viagem que fiz, no último final de
semana, por todo o Norte de Minas, ocasião em que participei
da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra
de Maria da Cruz, município que se desmembrou de Januária.
Na oportunidade, estivemos ao lado do querido amigo e
companheiro - bravo lutador - Antônio Inácio, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Januária, e também do
companheiro Paulo Ferreira, Diretor Regional da FETAEMG no
Norte de Minas. Dando um exemplo de fraternidade, estávamos
lá ajudando os trabalhadores rurais de Pedra de Maria da
Cruz a organizarem o seu sindicato livre e independente.
Nossa viagem prosseguiu e também estivemos na Fazenda Boi,
uma imensa propriedade, com mais de 5.000ha de terra, onde
vivem 140 famílias de posseiros. Nessa fazenda, tivemos
oportunidade de ver de perto a dura vida do trabalhador
rural, principalmente no Norte do nosso Estado. Para os
senhores terem uma idéia, a Fazenda Boi fica a 200km do
Município de Januária. A estrada é terrivel, cheia de areões
e pontes, e só Deus sabe como a gente passa. Isso demonstra
falta de atenção dos poderes públicos municipal, estadual e,
até mesmo, dos Deputados da região, a quem sempre critico
por não olharem devidamente o problema dos posseiros, na
área. Eles vivem em uma situação terrível. Atualmente,
estão sendo ameaçados por dois grileiros da região, os Drs.
William Santos Ferreira e Willer Santos Ferreira. Esses dois
irmãos são advogados no Município de Januária e estão
tentando expulsar esses posseiros da Fazenda Boi. Essa
fazenda é interessantíssima, porque aparece depois de 200km
de viagem e de se passar por projetos decadentes e parali-
sados, que consumiram milhões e milhões de cruzeiros.
Refiro-me ao plantio de eucaliptos do Norte de Minas. Hoje,
estão abandonados, porque não deram certo. Tratava-se de um
plantio que apenas dava certo na mesa dos tecnocratas de
Brasília ou da RURALMINAS. Na prática, não valeu nada,
porque destruiu o ecossistema e o cerrado. Hoje, está tudo
abandonado e morrendo, porque não teve a produção que
imaginavam ter. Claro, deviam ter feito antes um estudo
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sobre as espécies nativas. Por exemplo, vi na região uma
enorme árvore de jatobá, que poderia, através de suas
sementes, ser plantada. O nosso cerrado está praticamente
destruido e necessitando de uma verdadeiro replantio, por
espécies nativas. No entanto, a mentalidade tecnocrata impôs
ao povo do Norte de Minas o replantio de eucalipto. E, nós,
hoje, vemos na região milhares e milhares de hectares de
terras em que foram gastos milhões e milhões de dólares para
nada. Essas terras estão todas abandonadas.
Mas na Fazenda Boi, temos a verdadeira dimensão do que é a
vereda, o grande sertão vereda. As veredas são terras
maravilhosas. Depois de andarmos 200km em areões, chegamos
a uma região onde vivem, em uma pequena posse, posseiros em
suas casinhas velhas, feitas de folhas de buritis. Ficamos
emocionados ao ver aquela vereda, uma água cristalina,
brotando da vereda. Pudemos ver um plantio de feijão de
fazer inveja a qualquer plantio irrigado do Sul do País ou
aos grandes latifundiários. Isso tudo foi plantado com
semente nativa da região, sem adubo e sem apoio de ninguém.
Hoje, fala-se muito na questão do combate à fome. No
entanto, os posseiros estão reivindicando um acesso mais
fácil às sementes. Por incrível que pareça, eles têm a maior
dificuldade em encontrar a semente de arroz ou de feijão
melhorado para plantar. Assumimos com os posseiros o
compromisso de mandar essas sementes para que possam ajudar
a matar a fome do País.
Outro fato triste que está acontecendo no Norte de Minas,
não só na Fazenda Boi mas também em outras áreas em que há
posseiros, são os jovens que estão indo para lá, vindos de
Brasília e de São Paulo. Compram a posse dos posseiros para
irem lá apenas de três em três meses e praticarem "rally.
Na porta da fazenda, havia três Toyotas com todos os
equipamentos possíveis e imagináveis. Pertenciam a angolanos
de Brasília, tinham até fabriqueta de gelo, e eles estavam
tomando uísque. Estavam vivendo no maior conforto e luxo,
enquanto as 440 famílias da Fazenda Boi e que estão
abandonadas gastam seis horas para chegar à Vila dos
Gaúchos, que é o povoado mais perto. A Prefeitura de
Januária, infelizmente, também não lhes dá apoio. A escola
municipal não tem giz, caderno, lápis, livro, nem sala de
aula. Não tem nada. Tem lá um velho amigo, Sr. Edgar, que é
um professor abnegado que mora lá e dá aula para 34 alunos.
Isso me faz, até mesmo, pensar numa possibilidade que seria
muito interessante para o Brasil, hoje. Todos já ouvimos
falar, e eu, até mesmo, participei, do Projeto Rondon. Claro
que sabemos que o Projeto Rondon foi inspirado, talvez, numa
idéia colonialista, numa idéia, até mesmo, militar de
ocupação do sertão brasileiro. Mas tive oportunidade de
participar do Projeto Rondon e ficar 30 dias na cidade de
Barreiros, no Norte da Bahia, e acho que seria o caso de
pensarmos em uma coisa semelhante para os dias de hoje.
Talvez fosse o caso de o Governo Federal, ou o Governo
Estadual voltar com o Projeto Rondon para que nossa ju-
ventude tenha possibilidade de conhecer o grande sertão, e
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levar a ele alguma contribuição. Infelizmente, acho que o
sonho de ver nossos sertanistas independentes, puros já não
tem jeito. Por quê? Porque eles são vitimas da ganância das
empresas e dos latifundiários.
Também tive a oportunidade de visitar uma das regiões mais
maravilhosas que já vi na face da Terra. Trata-se do Parque
Nacional Grande Sertão e Veredas - 84.0001ha de terra.
Percorremos o parque numa Toyota, graças à boa vontade de um
técnico do IBAMA, o Sr. Eurides Morais dos Santos. Fizemos
uma viagem de 178km. Conhecemos uma das coisas mais
maravilhosas da face da Terra, que é, exatamente, um cerrado
intocado, uma vereda intocada. Tivemos oportunidade de ver
ali bandos de araras, periquitos e por pouco topávamos com
uma sucuri de 15m, que estava à beira do rio Preto, outra
maravilha. Só vendo é que iremos entender por que o Grande
Sertão: Veredas, do nosso saudoso Guimarães Rosa, é tão
bonito e tão poético. Sabemos que ele viveu exatamente nessa
área. Está ocorrendo também ali um fato: são 84.000ha, e
existem apenas cinco funcionários. Graças a Deus, esse ano
só ocorreram ali duas ou três queimadas. Mas é tudo muito
difícil. Outro fato interessante que ocorre é que, dentro
desses 84.000ha, vivem 150 famílias. São pessoas que
nasceram lá, que se lembram de Riobaldo, de Diadorim, lem-
bram-se, até mesmo, de Zé Bebelo. Para nós, fica a questão:
como é que é? E possível preservar um parque nacional com
seres humanos? Essas são questões que vou encaminhar semana
que vem para a Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Tenho a
certeza de que vamos conseguir aprofundar nesse debate sobre
a situação dos parques nacionais.
Registro também, Sr. Presidente, o abandono em que estão os
parques, inclusive o Parque do Caparaó e o Pico da Bandeira,
onde estive no mês passado. E triste, lamentável ver o
Parque Nacional do Caparaó todo sujo, todo cheio de lixo.
Precisamos, Sr. Presidente, precisamos, Deputado Ronaldo
Vasconcel los, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e um
apaixonado pelo assunto, fazer um debate sério nesta Casa
sobre a situação dos parques nacionais e dos parques
estaduais de nosso Estado. Muito obrigado.

424 REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Maria José Haueisen, senhores
visitantes, funcionários da Casa, este Deputado quer deixar
registrado o seu repúdio pela forma equivocada e truculenta
com que policiais da Policia Federal, atendendo a ordem não
menos equivocada de um Juiz, injustificadamente prenderam a
Diretora Administrativa do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais, Eunice Faria Starling,
juntamente com outros servidores daquele hospital. Estes,
inclusive, fazem relatos de agressões covardemente sofridas
nas dependências daquela instituição especializada.
Negando-se a deixar um documento de identidade na portaria

do Hospital das Clínicas, uma Oficial da Policia Federal ali
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queria entrar para fazer uma intimação judicial presumida.
Foi o quanto bastou para se decretarem, por telefone, as
prisões já mencionadas, com todo aparato de força e
desrespeito á entidade, que, por sinal, também é da área
federal, e às pessoas, humildes servidores.
E preciso que se diga que não estamos vivendo sob estado de

exceção, onde o autoritarismo afasta as garantias públicas
de que todo cidadão é portador, embora não seja esta a
interpretação, como vimos pela imprensa e pela televisão, do
nosso Secretário da Segurança Pública, Dr. José Rezende, e
desses policiais.
A cegueira da prepotência impediu a ação do bom senso e de
se saber que regulamento não é discriminatório de pessoas:
onde ele é aplicado, aplica-se a todos, indistintamente. E
que a identificação, hoje, para se entrar em determinados
lugares, é uni requisito de segurança de mão dupla: tanto
para o que está identificado quanto para os responsáveis
pela segurança interna do lugar. Devo dizer que ali estava o
conhecido e ilustre Prof. Alfredo Baracho, usando o seu
crachá, como todos os que visitam aquele hospital.
A necessidade alegada para a instituição da identificação
por crachá, no Hospital das Clínicas, é das mais justas e
não privilegia ninguém: é necessário dar segurança e
tranqüilidade aos que ali já padecem da saúde.
Entender de outra forma é colocar-se acima da lei, do bom
senso e do respeito ás diferenças que fazem a igualdade numa
democracia.
Esperamos que o lamentável fato encerre-se em si mesmo,
pois nem no regime de exceção já vivido entrava-se em
entidades ligadas ao ensino com metralhadoras em punho e
algemas.
O Estado de Minas de ontem, Sr. Presidente, traz também o
repúdio daquele grande jornal, em nota que passo a ler. (-
Lê:)
"Prepotência e Violência*
A Policia Federal, desta vez, não precisou deixar que um
repórter roubasse os louros pela descoberta da fuga de PC
Farias do País para estar novamente envolvida em confusões.
Não foi necessário nem mesmo um especialista em fugas de
criminosos abastados para que seus agentes mostrassem o
quanto estão preparados para o trabalho. Bastaram alguns
médicos e funcionários do Hospital das Clínicas da UFMG em
Belo Horizonte. E uni crachá. Pois foi por recusar-se a usar
a identificação, — prática, diga-se de passagem,
intensamente difundida em grandes empresas, repartições e
lugares públicos — que uma oficial de Justiça requisitou a
presença de uma equipe da PF no hospital, na última sexta-
feira. As metralhadoras e escopetas que deveriam estar
apontadas para verdadeiros bandidos foram usadas para
intimidar funcionários públicos federais, colegas dos
policiais.".
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
Tudo isso é uma página profundamente lamentável, Sr.
Presidente. E o Brasil de hoje. 0 tempo passou na janela e
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só as Carolinas, esses policiais que ainda existem em Minas,
o Sr. Secretário da Segurança Pública, não viram. Vivemos um
outro tempo. Não podemos aceitar que a violência, que a
cultura da morte substitua a cultura da vida. Nós estamos
aqui para defender a vida e é por isso que deixo o meu
veemente repúdio a esse gesto anticultural, antivida.

424a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado José Maria Pinto
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, membros da imprensa em geral,
vimos, hoje, estampado nos jornais e nas redes de televisão
de todo o Brasil e, porque não, do mundo inteiro, o
incidente havido com o Secretário de Segurança Pública de
Minas Gerais. Enquanto a CONAB queima toneladas de
alimentos, crianças, famílias inteiras, visitam,
diariamente, as latas de lixo à procura de comida. O Estado
de Minas Gerais bate recordes de miséria: 61 mil famílias
famintas, 77 mil crianças passando fome e 3 milhões de
pessoas em total penúria.
Belo Horizonte, embora tenha sido escolhida pela UNESCO
como uma das melhores cidades para se viver, assiste,
diariamente, a unia legião de pessoas que vivem embaixo das
lonas, sobrevivendo das sobras atiradas nas latas de lixo.
Chega de fome, chega de miséria, todos nós devemos nos
engajar no pacto contra a fome e contra a má distribuição de
renda, em nível de Pais e em nível de Estado.
Não bastasse isso, os crimes hediondos vêm crescendo,
assolando a nossa gente e a nossa sociedade. O episódio
envolvendo o Secretário da Segurança Pública, José Rezende
Andrade, é um motivo muito forte para que a sociedade e a
Justiça reflitam sobre as leis penais e sobre o sistema
penitenciário do Pais, que está obsoleto e que dá guarida
aos ousados criminosos brasileiros e até mesmo aos interna-
cionais. Enquanto o Brasil não passar a limpo o seu sistema
penal, o pensamento do Secretário não difere do pensamento
do maior filósofo e santo da Igreja Católica - Santo Tomás
de Aquino, que dizia, com muita propriedade, que "o marginal
contumaz é como um câncer no meio da sociedade e, como tal,
deve ser extirpado. Mas o filósofo não explicou de que
forma isso deveria ser feito. A fala do Sr. Secretário pode
ter chocado a avançada jurisprudência, entretanto atendeu ao
anseio de grande parte da sociedade. Infeliz ou não, a fala
do Secretário de Segurança chamou a atenção daqueles que
estão dormindo sob a questão da segurança do cidadão e da
sociedade como um todo.
Quero deixar, aqui, a minha experiência de 36 anos de
Policia Civil; primeiro, como Guarda de Polícia Civil/classe
especial, Investigador/classe especial, Delegado/classe
especial. Sempre com salários miseráveis, percorri a senda
do crime e cheguei até aqui, ileso, sem me corromper,
inteiro. Entendo até que o Secretário é um homem capaz, de
muito valor, integro, mas, num momento de emoção advinda do
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problema daquelas famílias em sofrimento, falou para a te-
levisão de uma forma inesperada até para mim.
Infeliz ou não, o Secretário chama a atenção desse Pais e,
principalmente, dos governantes, para que possam olhar
melhor o problema da distribuição de renda, que gera a
miséria, e para que tratem a segurança pública com mais
carinho, dando cursos de reciclagem e melhores vencimentos
aos policiais, para que essa sociedade possa viver com maior
segurança.
Quando falo de sociedade, falo da sociedade maior, da
sociedade média e da sociedade menor, da qual faz parte a
grande massa de trabalhadores do nosso Pais.
Não quero parabenizar o Secretário de Segurança, nem quero

execrá-lo, porque foi um momento de emoção. Tenho a certeza
de que fora da emoção ele teria uma fala adequada para o
momento por que passa o nosso País, momento em que a
alavanca do crime campeia e assola, principalmente o Estado
do Rio de Janeiro. Aquele Estado tornou-se insustentável, em
face da ingovernabilidade.
Então, isso fica registrado aqui, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, para que possamos refletir. E, quando chegar um
projeto de aumento da Policia Civil e da Policia Militar,
que façamos justiça a esses homens que morrem diuturnamente,
deixando famílias na miséria, famílias estas que ninguém vê.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

424,1 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, assessoria, imprensa, galerias,
o assunto que nos traz a esta tribuna, hoje, tem que ver
com a cidade de Belo Horizonte. E uma das questões mais
graves desta cidade: é a questão do transporte.
Felizmente, hoje trago uma noticia boa para os Srs.
Deputados e para as pessoas que freqüentam esta Casa.
Refiro-me à conquista da população dos Bairros Boa Vista e
Nova Cintra, onde, por coincidência, faço política. Depois
de muitos anos trabalhando com afinco nesse sentido, uma
grande vitória é alcançada pela população desses dois
bairros. O ônibus que liga o Bairro Boa Vista ao de Nova
Cintra, que é de cor azul, desde 1982, quando foi implantado
o sistema bairro a bairro pela antiga METROBEL, cobrava dos
moradores desses dois bairros o preço de uma passagem de
ônibus vermelho. Essa passagem é 30% mais cara. E difícil
compreender que uma população ande em um ônibus azul e pague
o preço de uma passagem de ônibus vermelho. A população
estava pagando por um erro da modificada METROBEL. As linhas
são a 1802-A e a 1802-5.
E o que aconteceu? Quando, em 1982 foi implantado, em Belo

Horizonte, o sistema bairro a bairro, ficou determinado que
as passagens fossem pagas de acordo com a cor dos ônibus.
Então, os moradores dos Bairros Boa Vista e Nova Cintra não
entendiam o preço da passagem de seu ônibus. Foi ai que eles
começaram a lutar para que a justiça tarifária fosse
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implantada. E ela não acontecia, por determinação técnica ou
por falta de vontade política. Lembro-me bem, Sr.
Presidente, quando, em 1992, fui, em companhia de Vereadores
desta Capital, inclusive com o nosso companheiro do PSDB,
Deputado Antônio Pinheiro, à TRANSMETRO tentar sensibilizar
a direção daquele órgão quanto á injustiça tarifária que
cometiam. Passaram-se dez anos, e a população continuava a
pagar um preço errado, um preço injusto. E, durante esse
tempo, não houve uma vontade da TRANSMETRO de resolver esta
questão. Reconheciam que, tecnicamente, estavam errados.
Visualmente tinham que reconhecer o erro, porque não há como
confundir cor azul com cor vermelha. Entretanto, era
confundida na hora de pagar a passagem.
Após dez longos e sofridos anos, as populações saíram
vitoriosas, e aqui, Sr. Presidente, sou obrigado a fazer
justiça a uma parte da administração do Partido dos
Trabalhadores. Refiro-me à BHTRANS, órgão municipal que faz
o gerenciamento de tráfego, de transportes e de trânsito da
cidade, por intermédio de seu Presidente, João Luís da Silva
Dias. A sua diretoria achou por bem que deveria definir, de
maneira justa, a tarifa dos ônibus 1802-A e 1802-B. Faço
justiça, porque houve uma determinação política, uma vontade
política de se resolver uma questão que estava errada há
mais de dez anos.
Que os companheiros do PT levem ao Presidente da BHTRANS,
João Luís da Silva Dias, o reconhecimento público deste
Deputado, que faz oposição à administração atual, mas não
faz oposição burra, nem oposição mesquinha e, muito menos,
oposição por oposição. Reconheço publicamente a
determinação, a vontade política da direção da BHTRANS, que
solucionou essa questão.
Entretanto, não diria o mesmo da diretoria da TRANSMETRO,
que não teve vontade política, mesmo reconhecendo que
tecnicamente estava errada.
Faço justiça também ao órgão criado por esta Casa, a

Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte, que se colocou
ao nosso lado e determinou que as injustiças tarifárias
fossem corrigidas.
Hoje, felizmente, temos, trafegando do Bairro Nova Cintra
ao Bairro Nova Vista, em Belo Horizonte, um ônibus cujos
usuários pagam apenas a passagem devida, como deveriam estar
pagando há dez anos.
Infelizmente, Sr. Presidente, a tecnocracia, às vezes,

obriga-nos a comemorar fatos como este. Vamos comemorar,
sim! A população do Bairro Nova Cintra, no próximo sábado,
dia 28, fará a celebração de uma missa, e, logo após, uma
comemoração, tão normal e tão natural nas comunidades da
periferia de Belo Horizonte.
Entretanto, Sr. Presidente, não poderia deixar de
parabenizar a Associação Pró-Melhoramento do Bairro Boa
Vista - APROME -, cujo Presidente atual, Ageu Rodrigues, bem
como o ex-Presidente, Vicente Pereira, trabalharam com muita
determinação, enfrentando a tecnocracia da TRANSMETRO, que
não teve sensibilidade política para resolver a questão.
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A Associação Comunitária do Bairro Boa Vista - ACOBV - tem
como Presidente o Sr. Francisco, e a Associação Comunitária
do Bairro Nova Cintra - ACMBNC - é presidida pelo líder
comunitário José Domingos.
Assim sendo, Sr. Presidente, gostaria de deixar bastante
claro e enfático que essas duas regiões da cidade de Belo
Horizonte estão comemorando agora o que não deveriam estar
sofrendo há dez anos. Muito obrigado.

424g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pela

Deputada Elisa Alves
A Deputada Elisa Alves* - Sr. Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores que,
presentes nas galerias, acompanham nossos trabalhos,
fiscalizam nossa atuação e nos incentivam a uma atuação
coerente e justa, povo mineiro, os momentos de maior crise
caracterizam-se pelas manifestações mais diversas das
lideranças no esforço para encontrar soluções práticas.
Idéias e sugestões se sucedem em vão, nos redutos

administrativos, e nós continuamos como parte sofrida de uma
Nação que hoje precisa muito mais do que de simples idéias
ou de conselhos materialistas.
Nosso Pais precisa despertar para a atitude corajosa,
respaldada na fé e na dedicação incondicional ao respeito e
à dignidade e ao próximo em nosso meio.
Hoje completam-se 50 anos de falecimento de Dom José Gaspar
de Afonseca e Silva, Arcebispo de São Paulo. Cumpre-nos,
portanto, registrar, nesta Assembléia Legislativa, uma
referência a esse ilustre mineiro araxaense, cuja vida muito
contribuiu para a consolidação da dignidade nas instituições
religiosas, sociais e políticas de nosso Pais.
Faço então, Sras. e Srs. Deputados, referências a esse
jovem mineiro que soube transformar suas atribuições
religiosas em instrumentos de liberdade e de evolução para o
povo brasileiro.Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, pela
fé, inteligência e coragem fez da ação religiosa fator de
combate ás ações opressivas, incentivando a instituição da
moralidade pública. Aos 38 anos de idade representava, como
Arcebispo de São Paulo, um dedicado defensor da dignidade e
da probidade nas instituições brasileiras.
Este araxaense impôs-se pela humildade e ultrapassou os
limites da Igreja. Pela religião e pela fé soube valorizar a
capacidade do povo. E pela inteligência contribuiu
sobremaneira para a consolidação da ética, nos legando o
valioso exemplo de sua vida: 'Um tempo curto, porém pleno de
dedicação e de responsabilidade."
Dom José Gaspar de Afonseca e Silva precisa ser lembrado

com orgulho por todos os mineiros, pelo mineiro que foi.
Com simplicidade e determinação Dom José ocupou as mais

altas funções e cargos na hierarquia da Igreja Católica. Com
fé, coragem, coerência e senso de responsabilidade, o jovem
Arcebispo de São Paulo serviu à Igreja e às instituições
públicas de nosso País.
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Responsabilidade, fé e coragem que devemos instituir comc
princípios essenciais ao nosso trabalho, para que a exemplc
desse jovem araxaense também possamos resgatar os meios dc
desenvolvimento com dignidade.
Registro, portanto, desta tribuna Legislativa a homenagerr
do povo mineiro á família de Dom José Gaspar e à família
araxaense, que presenteou nosso Estado e nosso Pais com essa
vida exemplar, que foi curta , porém amadurecida e plena de
realizações.
Aos familiares de Dom José agradeço particularmente

abraçando com carinho suas irmãs, Dona Agar, Dona Filotéia e
Irmã Maria, e fazendo de meus sentimentos um testemunho de
admiração e de respeito.
(* - Sem revisão da oradora.

424g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/8/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Votaremos favoravelmente, Sr.
Presidente, ao Requerimento flQ 4.534/93. Voltamos novamente
à tribuna para continuar nosso pronunciamento a respeito do
Norte de Minas, e quero registrar, com muita alegria, que
recebemos ontem, na sede do Partido Socialista Brasileiro
aqui em Belo Horizonte, a visita do Sr. Ronaldo Lessa,
Prefeito de Maceió. O Partido Socialista Brasileiro
administra aquela cidade em aliança com o Partido dos
Trabalhadores, mais ou menos como aqui em Belo Horizonte, só
que lá é ao contrário, o Prefeito é que é do PSB. A visita
do Prefeito é muito importante, e o Congresso Nacional do
PSB vai-se realizar em Alagoas, numa forma de mostrar para o
Brasil que Alagoas não é só PC Farias ou Collor de Mello. Lá
também existe um setor muito bom, muito importante, muito
organizado, não corrupto, e que administra a cidade com
competência. A cidade é muito bonita. Não conheço a cidade,
mas vou conhecê-la agora, dia 4 de setembro, no nosso
Congresso.
Mas eu venho aqui, Sr. Presidente, para ler duas cartas e
comentar alguma coisa a respeito da seca do Norte de Minas.
Eu vi lá, na Vila do Gaúchos, nessa viagem que eu fiz, a
quase 200Km da sede do município, uma coisa estarrecedora.
Os recursos da seca estão sendo usados para fazer praças.
Tudo bem, que se faça uma praça, mas desde que os outros
problemas estejam sanados. A informação que nos deu o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de São Francisco,
Sr. Paulo Ferreira, é que em todos os distritos do
município, em todos os povoados estão sendo feitas praças
com os recursos do Programa Nacional do Combate à Seca, e o
pior de tudo é que estão contratando empreiteiras em lugar
de contratar o pobre do trabalhador. O coitado está lá,
sofrido, sem trabalho, na seca. Vem uma empreiteira de fora
para fazer a praça, com o dinheiro do programa.
E nesse sentido que vou ler as duas cartas que recebi, uma
da Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São
Francisco, nos seguintes termos. ( Lê:)
*"São Francisco, 4 de junho de 1993.
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Senhor Deputado,
Venho através desta solicitar de V. Exa interferir junto
aos órgãos do Governo Estadual para perfuração de poços
tubulares em nosso Município de São Francisco, pois quando
chega nesta época a dificuldade de água nas comunidades é
horrível, porém, Sr. Deputado, que todos estes poços que
forem abertos serão lg entrar em contato com a própria
Associação interessada, pois os poços que foram abertos no
mandato do Prefeito anterior e no mandato do atual Prefeito
de agora foi aberto em uma Fazenda que tem uma barragem para
criatório de peixe.
Relação dos poços perfurados: um na fazenda do Sr. José
Vieira, ex-Presidente da Câmara Municipal, outro na
propriedade do ex-Vereador Sebastião Vieira Gusmão, outro na
propriedade de Nego Heleno, motorista de Severino Gonçalves
da Silva, outro na fazenda do Sr. Joaquim Ramos, como não
podia abrir em outra propriedade, perfuraram em dois lugares
do mesmo dono e não deu n'água, outro poço foi aberto na
fazenda Tabocal, do Sr. Marcelino Ferreira Paiva, outro poço
na comunidade de Pau D'Olho, na propriedade do Sr. Astero e
hoje não permite que o pessoal pegue água, e o outro poço,
já no mandato de Severino, já aberto na fazenda Barriguda,
na propriedade do Sr. Ramiro de Paula, que não tinha
necessidade de água, e hoje ele proíbe o pessoal que tem
necessidade pegar a água. Aí está, Sr. Deputado, esta
relação, mas achamos que se for feita uma auditoria
encontrará mais.
Na certeza de que seremos atendidos, desde já agradecemos.
Atenciosamente, João José Ramos, Presidente da Cooperativa
dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco."
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
A outra carta é do Município do Riacho dos Machados, nos

seguintes termos. ( Lê:)
*'Vila Santa Rita, 24/7/93.
Sr. Deputado:
Através desta, nós, da comunidade de Santa Rita, sentimos
honrados e temos o prazer em agradecê-lo pela carta que
recebemos de V. Exa. , pela qual nos deixaram grandes
informações sobre o programa de combate á seca, da SUDENE e
SUDENDR, e das verbas que já foram destinadas para os
municípios.
Nós, povo da comunidade da vila Santa Rita, Município de
Riacho dos Machados, cerca de 400 pessoas, estamos passando
por uma crise muito grande, que é a falta de água. Não temos
uma fonte de abastecimento d'água suficiente para atender às
nossas necessidades (uso doméstico). A água que usamos é
vinda de cisternas, as quais estão praticamente secas. Nossa
única saída é a canalização da água da barragem do rio
Mucambinho, que fica a uma distância de aproximadamente uns
6km, para chegar até nassa comunidade. Só que tudo se torna
impossível para a Prefeitura, ande o Prefeito alega que não
chegaram verbas suficientes para que passa fazer o serviço
de canalização d'água, onde ele coloca toda imposição para
conseguirmos futuramente a água para Santa Rita.



355

Estamos conscientes de que tudo isso é corrupção, maldades
e falta de interesse para com um povo sofrido e que merece
total ajuda e soluções para resolver os nossos problemas.
Infelizmente, não estamos tendo apoio da Prefeitura, apesar
de ser uma grande injustiça, da qual podemos afirmar que o
povo de Santa Rita já está passando praticamente sede pela
carência de água em nossa comunidade e não falando da falta
de higiene com que vem funcionando o posto de saúde, a
creche, a escola etc. , por não termos água suficiente. Tudo
isto nos leva a querer ir mais a fundo sobre os projetos e
verbas, etc., que recebe a Prefeitura, para termos forças
para reivindicar. Somos um grupo pequeno, mas estamos
dispostos a lutar para conseguirmos melhores condições de
vida para a comunidade, principalmente a água.
A maioria das pessoas da comunidade são alienadas e
acreditam no Prefeito. Inclusive, temos um Vereador na
comunidade que é amigo de todos e aproveita a situação para
alienar o povo ainda mais.
Já fizemos várias reuniões com o Prefeito e alguns

Vereadores da Câmara sobre o assunto, e ainda enviamos um
abaixo assinado para a Vale do Rio Doce pedindo ajuda para
resolver o problema da água, canalizando-a para Santa Rita.
Só que, mesmo a Vale ajudando com uma parte, o Prefeito
ainda assim dispensou, dizendo que era pouco e não deixando
sequer palavra de esperança e solidariedade para resolver o
nosso problema. Apesar de tudo isto, as nossas forças já se
esgotaram na procura pela Prefeitura.
Por isso, confiantes em vossa pessoa, aproveitamos a

oportunidade e pedimos o vosso apoio e ajuda para tentarmos
juntos resolver este problema da água em nossa comunidade.
Precisamos de um aliado forte que esteja ao nosso lado, nos
dando plena segurança, informações, etc. sobre o assunto.
Quem sabe você poderá entrar em contato com a Vale do Rio
Doce e, juntos, tentarmos resolver o problema.
Confiantes, aguardamos resposta breve, apesar de não
podermos esperar por muito tempo devido o nosso caso ser de
urgência.
Atenciosamente, Equipe de Liturgia.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
São exatamente essas coisas, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que justificam as palavras que dissemos na
audiência pública de Montes Claros. Desde 1967 existe um
programa de combate à seca neste Pais. Gostaria de saber
quanto de dinheiro já entrou no Norte de Minas para o
combate à seca. Esse dinheiro vai todo para os fazendeiros,
nada para os pobres.
E por isso que a nossa voz não vai nunca se calar, aqui,
nesta tribuna. Estaremos sempre denunciando essas
injustiças. Não adiantam nada esses programas de combate à
fome, à seca, se o povo não estiver organizado e
participante, porque senão eles roubam tudo.
Fica aqui o nosso protesto e a nossa certeza de que o povo

unido e organizado vence qualquer desafio. Muito obrigado.
428g REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 2/9/93 pelo
Deputado Amilcar Padovani

O Deputado Amílcar Padovani - Srs. Deputados, há fatos que
não podem ficar apenas no pensamento e, muito menos, na
simples intenção. Fiz uma comunicação, que lerei na íntegra,
porque quero que conste nos anais desta Casa, já que se
refere a um dos cidadãos mais inteligentes do Brasil e de
todo o mundo. Trata-se do jornalista, sociólogo, poeta,
ensaísta e humanista Rangel Coelho.
De acordo com o Regimento da Casa, requerimentos ou

comunicações cumprem o ritual do apenas ciente, comunique-
se, sem que sejam publicados na integra no Minas Gerais',
o órgão oficial do Estado. Lerei, na sua totalidade, a
comunicação, para que fique consignado nos anais desta Casa,
para todo o sempre, um pouco da vida do grande Range]
Coelho. A comunicação está vazada nos seguintes termos: (
Lê:)
*0 Deputado infra-assinado, com profundo pesar, comunica à

Casa, o falecimento ocorrido na cidade de Itaúna/MG, do
intelectual JOÃO RANGEL COELHO, uma das maiores
inteligências do mundo.
Nasceu em Juiz de Fora a 20 de maio de 1887, filho de

Teodoro da Silva Coelho e de D. Carmelita Rangel Coelho.
Em seus escritos usava alguns pseudônimos: Alberto Flores,

Cláudio Loreno, Joachim Cornceagá, Nuno 4g, Roberto Vargas,
João das Regras e outros.
Escritor e pensador como poucos, honrou as tradições de

Minas Gerais nesse campo, felizmente dos mais férteis neste
século.
Ao longo de seus quase 97 anos, encantava por seu
insuperável senso critico e sua inigualável verve, a todos
que tinham a felicidade de com ele conviver.
Foi um homem maravilhoso, sob todos os aspectos.
A morte o colheu em Itaúna, onde morava nos últimos anos em
companhia de familiares e, consternou a todos os
brasileiros, mesmo porque o grande Rangel Coelho foi um
desses homens que a gente não quer ver passar para o outro
lado.
A obra deste renomado humanista, embora toda a sua
potência, ainda é pouco conhecida, pois fazia das cartas aos
amigos a forma de jorrar sua inesgotável fonte de saber, de
critica e fina sátira aos costumes vigentes, tanto que
pretendem publicar em volume, dentro em breve, seus escritos
pessoais, ensaios e pensamentos, numa iniciativa que irá
perpetuar memória tão ilustre, tão mineira; quase só tão mi-
neira.
Agripino Grieco, criticando e elogiando seus feitos, disse,
certa vez, que "foi pena Rangel Coelho só ter dado braçadas
nas águas do Paraibuna, quando, pela largueza do fôlego e
pujança do ímpeto poderia fazê-lo no alto mar da literatura
brasileira.'
O notável jurista Francisco Campos, considerava as sátiras

de Rangel, superiores a "Cartas Chilenas".
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E, do ex-Presidente Antônio Carlos, de saudosa memória,
temos a expressão: "Como ele sabe dizer verdades
contundentes com beleza e coragem".
Esse inesgotável juiz-forano, teve na sátira, realmente, um

dos pontos mais altos de seu talento. Agredia sem piedade o
obscurantismo de muitos políticos retrógrados, intelectuais
de fachada ou advogados que, como ele, trabalhavam nos
Fóruns.
Tinha aversão ao vácuo dos bacharéis que "saltitavam" na
ignorância e açoitava vigorosamente os falsos poetas que,
segundo ele, escondiam no seu hermetismo a falsa poesia.
Assim comentava sobre a Manchester Mineira": - "Há duas
coisas que não aceito em Juiz de Fora: a cupidez dos agiotas
que se fantasiam de empresários e a simulação cultural dos
pretensos intelectuais".
Fez teatro e ficou famoso em todo o Brasil como uma das
três pessoas capazes de recitar toda a 'Ceia dos Cardeais",
de J. Dantas. Representava o Cardeal Gonzaga.
João Rangel Coelho, advogado, escritor, poeta, filósofo,

com u'a mordacidade à flor da pele, levava uma vida boêmia,
intelectual e satírica, sendo conhecido por todos o seu
entusiasmo por algumas bebidas, principalmente a cerveja.
Dizia, com o costumeiro humor, que considerava terrível
ofensa ao talento de uma pessoa convidá-la para beber leite.
A propósito:
"Longe das execráveis leiterias,
onde a gozada turba dos burgueses
fazendo concorrência às pobres crias,
mama todos os dias, muitas vezes,
eu, que abomino a estúpida coalhada,
e, que em bezerra] definho,
só bebo leite da mulher amada,
que, como se sabe, é capitoso vinho."
No seu livro "Meu Barro Municipal", publicado em 1977, ele
divide o trabalho entre o lirismo e a irreverência. A
primeira parte, dedicada à história de Juiz de Fora, é toda
em versos, desde Garcia Paes no Caminho Novo, onde viu "a
cidade nascer das núpcias do homem com a natureza virgem". A
segunda parte, que ele chamou de "Paraibuneidas" exalta as
figuras de brilho intelectual e também investe duro contra
as nulidades.
Iniciou seus estudos na Escola Paroquial do Menino Jesus,

mantida pelo Colégio Stella Matutina, em Juiz de Fora. Em
seguida, foi para a Academia do Comércio, onde cursou
Humanidades, e seu pai, o ilustre Teodoro Coelho, era
professor de Latim. Em dezembro de 1908 muda-se para o Rio
de Janeiro, onde continua seus estudos, sendo que em 1914
ingressa na Universidade do Rio de Janeiro, fazendo o curso
de Direito, concluído em 1918.
Ressalte-se que de uma exponencial plêiade, onde

pontificavam Virgílio de Meio Franco, Caio de Meio Franco,
Batista Luzardo, Cassiano Ricardo e Ribeiro da Costa, entre
outros, Rangel Coelho foi eleito orador da turma.
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Formado, fez o curso de Delegado de Polícia, profissão que
exerceu em Pitangui, onde também foi Provedor da Santa Casa
de Misericórdia. Em 1926, já no município de Carangola,
montou escritório de advocacia, lecionando também na Escola
Normal da cidade, onde dentre outros alunos ilustres,
salientavam Vitor Nunes Leal e Serrano Neves.
Em 1931, retorna à sua cidade natal. Por pouco tempo, pois

 

logo Gustavo Capanema levou-o para trabalhar em seu
Gabinete. No Gabinete do então Ministro da Educação,
conviveu com outro grande mineiro, Drumond, bem como com
Manoel Bandeira, Burle Marx e Niemeyer, ilustres nomes
brasileiros.
Seu espirito de homem de bem fez com que se levantasse
contra os abusos das ditaduras, sendo que na Revolução
Constitucionalista de 1932 esteve preso em Belo Horizonte,
ao lado de Cipriano [age, Paes Leme, Oscar Veloso, Túlio
Lopes e outros mais.
Era um campeão dos Jogos Florais, com peças

espetaculares. No tema proposto, 'Rua', escreveu:
Nas brancas ruas caiadas,
Da terra do sono infindo
As casas estão fechadas,
E todos estão dormindo.
Era a visão que tinha das ruelas caiadas de branco dos

cemitérios.
No que tange aos diferentes destinos dos homens, disse:
Senhor Deus - ó Pai dos Pais!

por que motivo consentes,
entre teus filhos iguais
destinos tão diferentes."
Dando vazas à sua fina ironia:
"O eletricista Zé Roque,
que só na Light produz,
levou um tremendo choque,
quando a mulher deu à luz...
Estas e outras trovas ficaram imortalizadas nas páginas de
vários jornais, como "O Jornal do Rio de Janeiro e no
Diário Mercantil, de Juiz de Fora. Trabalhou ainda no
quadro redatorial do 'Diário da Mata" e colaborou na
Palestra".
Alvaro Moreira assim se referiu ao poeta: "Além de destilar

a mais pura seiva lírica, Rangel Coelho, pela natureza da
sátira, enaltece, paradoxalmente, os próprios satirizados".
Sabendo que a emoção é como verniz que doira os
sentimentos, mas não os modifica; como conterrâneo do
imortal Rangel Coelho, tenho os meus mais puros sentidos
tangidos pelos profundos acordes do respeito, da estima, da
consideração e do reconhecimento a uma vida que sempre teve
perfeita intimidade com a inteligência e harmonia com a
bondade e o amor.
Orgulhoso de ser juiz-forano, confesso que a emoção me
domina, sabedor que ando pelas ruas em que andou Rangel
Coelho, que converso com amigos meus que foram seus, que
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tenho no peito cravado o sentimento terra, na certeza de que
um dia, todos voltaremos a estar juntos.
A manifestação da Assembléia representa a homenagem de todo

o povo mineiro a um de seus mais ilustres filhos.
Que desta se dê ciência à família enlutada, na pessoa do
Jornalista Dormevilly Nóbrega, no seguinte endereço: Rua
Francisco Alves Barbosa. 150 - Bairro Conjunto JK - cep:
36070-380 Juiz de Fora/MG.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
Sr. Presidente, realmente confesso que me excedi um pouco

no tempo. Agradeço a liberalidade de V. Exa. , homem que sabe
apreciar a cultura e a inteligência, tendo certeza de que
essas páginas devem ser perpetuadas na nossa querida Minas
Gerais. Muito obrigado, ilustre Presidente.

428a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/9/93 pela

Deputada Maria Olívia
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, Passa-Tempo comemorou, no dia 30 de agosto,
82 anos de emancipação política. Não poderia deixar passar,
sem registro, essa data, uma vez que lá estive por ocasião
das comemorações do aniversário da cidade.
Tenho acompanhado de perto o trabalho do jovem e dinâmico
Prefeito, que, em apenas oito meses de administração,
revolucionou a sua cidade, com um plano de trabalho e obras
digno de nota.
No setor da educação, oferece o município transporte
gratuito a todos os alunos da zona rural. Já foram
reformadas e ampliadas diversas escolas; uma nova escola
começa a ser construída. A saúde vai bem, com a contratação
de médicos e dentistas para um trabalho que visa
principalmente à população mais carente do município. A
distribuição de medicamentos e a reforma do hospital local
são fatos concretos.
Nos setores de transportes, de obras, de trabalho e ação
social, de esportes e lazer estão sendo implementados
diversos projetos que cumprem um plano de trabalho coerente
com a realidade local e que, acima de tudo, obedecem ao
programa de campanha do então candidato Adilson Pereira.
O respeito e a simpatia que o povo de Passa-Tempo devota ao

seu Prefeito atestam, de maneira insofismável, o acerto da
administração de um Prefeito que está cumprindo o que foi
combinado com o seu povo.
Para comemorar o aniversário da cidade, um extenso programa

de festividades e inaugurações foi planejado e executado.
Destaco a inauguração do calçamento da gruta Nossa Senhora
da Rosa Mística, a inauguração da iluminação da praça
Waldemar de Resende Urbano, da iluminação do estádio Bolivar
Andrade, da Escola Municipal Shirley Faleiro, da Escola
Municipal Bolivar Andrade, da ponte sobre o ribeirão Passa-
Tempo e do monumento da cidade. Na parte de lazer e
esportes, aconteceram o show" com a dupla Mauricio e Mauri
e o jogo do Passa-Tempo contra o campeão mineiro, o América
Futebol Clube.



360

Sr. Presidente, se falo com tanto entusiasmo dessa comuna
mineira, é para dizer que ainda existem políticos
compromissados com o povo. Existem ainda políticos honestos
e competentes. Quando o povo acerta na sua escolha, toda a
população se beneficia.
A cidade tem uma tradição na fabricação de tricô e croché;
daí o seu nome. Contam que, quando eram questionadas sobre o
que faziam, as velhas tricoteiras diziam: estou passando o
tempo. Hoje não passam o tempo, pois a atividade de
fabricação de tapetes arraiolos é uma realidade rentável e
lucrativa, que ocupa grande parte da mão-de-obra local, e os
tapeceiros já estão organizados em cooperativa, criada pelo
Prefeito Cana, como é conhecido na cidade. Obrigada.

428a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/9/93 pelo

Deputado Wanderley Ávila
O Deputado Wanderley AvIla - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Alto Jequitinhonha, região do centro-nordeste
do Estado de Minas Gerais, caracteriza-se pela inexistência
de condições climáticas propicias ás atividades agrícola e
pecuária, com quase nenhuma probabilidade de desenvolvimento
que não esteja ligado à extração de minérios. Seu solo e
subsolo, entretanto, possuem enormes riquezas minerais, o
que atesta sua inquestionável vocação garimpeira.
O trabalho garimpeiro é o principal meio de subsistência da
região e absorve quase que a totalidade da mão-de-obra ali
existente. Com o funcionamento normal dos garimpos. é certo
afirmar que não há problema de desemprego na região.
A paralisação da atividade garimpeira em 1989 é uma prova
disso. A medida instaurou o caos entre milhares de
garimpeiros que, sem outro meio de subsistência, chegaram ao
desespero. Todos os setores da economia local foram
afetados, e, ainda hoje, o comércio não se restabeleceu
totalmente da enorme queda sofrida. As conseqüências teriam
sido mais desastrosas, não tivesse prevalecido o bom senso.
Aquela paralisação gerou uma série de problemas sociais e
econômicos em toda a região. Sua pior conseqüência,
entretanto, ficou na alma de cada garimpeiro e de suas
famílias: a desconfiança. Inseguros, eles não acreditam que
medidas tomadas pelo Governo possam ser-lhes benéficas.
O temor de perder o ganha-pão faz com que eles trabalhem na

clandestinidade, situação que consideram menos perturbado do
que a vivenciada em 1989. Como demonstração desse medo e
insegurança, basta-nos citar o cadastramento dos garimpeiros
feito pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. Apesar
de todos os esforços do DNPM, que contou com a ajuda
inestimável da Cooperativa Regional Garimpeira de
Diamantina, a estimativa daquele órgão é de que apenas um
quarto dos garimpeiros do Alto Jequitinhonha tenham sido
cadastrados. Em números reais, foram cadastrados somente 7
mil dos 30 mil garimpeiros da região.
Já que citei a Cooperativa Regional Garimpeira de
Diamantina, a COOPERGADI, abro um parêntese para falar cia
entidade. Sua criação partiu da necessidade que os
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garimpeiros do Alto Jequitinhonha sentiram de se organizarem
legalmente.Ela congrega cerca de mil associados e seu
principal objetivo é a obtenção de áreas de garimpo onde
eles possam exercer seus trabalhos com dignidade, sem
pressões de qualquer natureza. Outra preocupação da
COOPERGADI é mudar a mentalidade e o comportamento do
garimpeiro em relação ao meio ambiente. Nesse sentido, a
cooperativa promove encontros e palestras, mantém um
programa diário na Rádio Cultura de Diamantina e faz visitas
periódicas aos garimpos, levando orientações e, se
necessário, fazendo advertências. A questão ecológica é uma
causa abraçada pela entidade, e a preservação do meio
ambiente faz parte de todos os seus planos e objetivos.
Essa preocupação em não agredir o meio ambiente,

entretanto, sempre existiu no garimpo realizado no Alto
Jequitinhonha, ainda que de maneira empírica. Isso porque os
garimpeiros locais não são meros aventureiros, mas
descendentes dos primeiros garimpeiros que lá chegaram, no
Século XVII.
Desbravando as matas em busca de ouro e pedras preciosas,

eles fundaram cidades, constituíram famílias e ali fixaram
suas raizes. Mais do que fonte de riquezas, o local passou a
ser a terra que aprenderam a amar, a respeitar e a não
agredir simplesmente. Nem de longe os garimpeiros do Alto
Jequitinhonha podem ser comparados a garimpeiros nômades e
aventureiros de outras regiões do Pais.
E claro que a utilização de técnicas mais avançadas na

atividade garimpeira requer maiores cuidados. Ai reside a
importância da COOPERGADI: a garimpagem no Alto
Jequitinhonha é hoje praticada com a execução de trabalhos
técnicos de prevenção, como construções de barragens de
contenção, de retornos de água em circuitos fechados, além
dos cuidados já habituais para que graxas e óleos não caiam
nos rios. E importante ainda ressaltar que o mercúrio não é
utilizado pelos garimpeiros daquela região.
A garimpagem constitui um importante fator não só econômico
mas cultural na história do nosso Estado, imensamente rico
em minérios. Isso sem contar a relevância do papel social
que ela representa, na inóspita região do Alto
Jequitinhonha. Ali a garimpagem é a razão da sobrevivência
dos habitantes locais. Pessoas que, sem motivo para
acreditar na boa-vontade dos órgãos governamentais
responsáveis pela regularização da atividade garimpeira,
deles não esperam mais nada. Mas será que essa descrença tem
razão de ser? Se não, vejamos: o Decreto-Lei ng 1.985/40
(Código de Minas) e o Decreto-Lei ng 227/67 (Código de
Mineração) trataram a garimpagem de maneira leviana.
Desconhecendo suas peculiaridades regionais, o legislador
não deu a esta atividade história ca a importância que ela
merece. A Lei ng 7.805, de 1989, surgiu como uma luz no fim
do túnel. Seu primeiro artigo institui a lavra garimpeira
e, com base no art. 11 dessa lei, o DNPM estabeleceu a área
de garimpagem no Alto Jequitinhonha. Estabelecida a área de
garimpagem, é preciso que ocorra a licença do órgão
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ambiental competente para que essas áreas sejam efetivamente
criadas, como determina o art. 13 da mesma lei. Até hoje,
contudo, nada se fez nesse sentido. A iniciativa dessa
criação é obviamente do poder público. Cabe-nos sensibilizar
os órgãos ambientais competentes, e essa tarefa tem sido
arduamente cumprida. Como ex-membro da Comissão do Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa, sinto-me muito à vontade
para reafirmar que a atividade garimpeira no Alto
Jequitinhonha é exercida sem nenhuma agressão ao meio
ambiente. Em nosso nome, vários apelos foram endereçados a
diversos órgãos do Estado, visando a sua regularização.
A COOPERGADI é outra batalhadora incansável. Mas, como
resultado de suas peregrinações em busca de informações, só
tem conseguido das entidades públicas a afirmação de que o
Estado de Minas Gerais acionaria seus organismos próprios
para o atendimento da exigência legal.
Os Vereadores á Câmara de Diamantina acabam de enviar-me um
manifesto de adesão ao nosso movimento. Intitula-se "SOS
Alto Jequitinhonha" e dele é o seguinte trecho: A
legislação brasileira tem sido extremamente severa com os
garimpeiros, não reconhecendo a legitimidade histórica de
seu trabalho, construtores de uma economia que faz a
sobrevivência de centenas de milhares de pessoas.
Os garimpeiros têm sido vitimas, ora da colonização
portuguesa, ora de uma legislação injusta, que os lançou na
clandestinidade e na criminalidade, que não considerou a
legitimidade histórica do seu trabalho digno; vítimas de
especuladores ricos, que têm acesso aos benefícios legais,
porque estes são caros; vítimas da insensibilidade daqueles
que poderiam trazer soluções para esse estado de coisas.
O documento é extenso e retrata a indignação dos Vereadores
ante o descaso das autoridades competentes. Indignação que
somamos à nossa.
Em reunião com os prefeitos e principais lideranças
políticas de Diamantina, Datas, Couto de Magalhães de Minas,
Gouveia e Presidente Kubitschek, cidades cuja atividade
principal consiste no garimpo, constatamos que a situação é
bastante grave e motivo de preocupação de todos os moradores
daquela região.
Os garimpeiros querem legalizar sua atividade, vários
segmentos da sociedade torcem para que isso aconteça, e já
existe uma lei que prevê essa regularização. Por que, então,
nada acontece? Só podemos acreditar que é por falta de
vontade política e de uma atuação efetiva dos nossos órgãos
governamentais. Adiar a solução do problema é ampliá-lo, é
aumentar a descrença e a insegurança dos garimpeiros, é
tornar vãos todos os esforços daqueles que lutam pelo
cumprimento da lei, como a Cooperativa Regional Garimpeira
de Diamantina, que se coloca à disposição das entidades
públicas e particulares para colaborar efetivamente na
solução do problema do garimpo no Alto Jequitinhonha, ao
mesmo tempo em que pede, veementemente, a todas essas
entidades e às autoridades envolvidas na questão mineral que
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dêem prioridade à aplicação da Lei no 7.805, de 1989, com
vistas a criar áreas de garimpagem naquela região.
Segundo a direção daquela entidade, não é justo nem convém

aos interesses públicos que esse contexto social persista.
Se a garimpagem é uma atividade histórica e ainda
economicamente promissora, ela deve ser estimulada,
disciplinada, organizada, legalizada. Se ela tem vícios, que
estes sejam corrigidos. Não se mata o doente para extipar-
lhe a doença. Os garimpeiros anseiam por legalizar-se, mas,
para fazê-lo, precisam, antes de mais nada, do apoio das
autoridades competentes, de sua orientação clara e objetiva.
A garimpagem é, insisto, a atividade econômica de
sobrevivência e progresso da população do Alto
Jequitinhonha. E uma atividade legitima do ponto de vista
histórico e consagrada pela tradição como meio e forma de
vida. E as autoridades competentes não podem ignorar essa
realidade. Que a garimpagem do Alto Jequitinhonha, como a
que tem as mesmas características em outras regiões deste
Estado, receba da administração pública competente um
tratamento justo, em busca de soluções adequadas á promoção
do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação.

428g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/9/93 pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, como Presidente da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, como cidadão mineiro e como alguém
que ainda acredita na vida, quero deixar registrada a minha
posição com relação ao que afirmou o Secretário de Estado da
Segurança Pública.
Repercutiu intensamente em nosso Estado a declaração do Sr.

Secretário da Segurança Pública em favor da pena de morte.
Assegurou o Dr. José Rezende que a ordem passada á Policia
Civil é para matar bandidos, sem levar em conta que nossa
Constituição e nossas leis não admitem a pena de morte.
Ora, ao assumir o seu cargo, o Sr. Secretário da Segurança
Pública prometeu obedecer e defender as leis vigentes e a
Constituição, de modo que seu comportamento é, no mínimo,
incoerente com a função pública que desempenha. Aliás, mais
do que incoerente, a ordem de execução sumária, sem
obediência de nenhum rito legal, demonstra as sequelas do
absolutismo com que se viciaram as autoridades brasileiras
durante os anos tenebrosos da ditadura militar. Tão grave ou
pior do que a ditadura é a permanência das suas següelas.
Na realidade, o papel do governante e de seus auxiliares é

garantir à população o acesso ã habitação, à segurança, à
educação, à saúde, ao trabalho digno, enfim, à vida plena.
Entretanto, o que temos visto ultimamente no Brasil é o
confisco de poupança, a tributação excessiva, o descontrole
dos gastos públicos, a privatização que sucateia a economia
pública e a ausência de gestos de nossas autoridades para
mudar esse quadro deprimente.
Assim, no momento em que a sociedade se vê acuada pela
inflação corrosiva, em que o Estado não resolve os mínimos
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problemas da população, quando a miséria cresce e atinge
níveis jamais alcançados, uma declaração desse teor tem que
causar grande preocupação às pessoas de bom-senso.
Essa preocupação cresce ainda mais quando acontecem outros

exemplos de violência como as duas chacinas ocorridas no Rio
de Janeiro, da Candelária e de Vigário Geral.
Infelizmente, não se esgotam nos crimes das PM5 a violência

contra a vida de pessoas inocentes. No interior do Pais, em
cidades grandes e pequenas, e até em remotas reservas
indígenas, a pena de morte está sendo imposta, legitimando o
poder do mais forte, como se nós, brasileiros, tivéssemos
regredido aos tempos da barbárie. Adolescentes são
espancados até a morte por outros adolescentes, índios são
massacrados, suspeitos são linchados à luz do dia sem haver
nada de concreto que justifique toda essa selvageria.
A nós, a sociedade civil desarmada, restam somente a
capacidade de indignação e o medo de sermos as próximas
vitimas. E é em nome dessa sociedade perplexa e das vitimas
impotentes que nós, como representantes do povo mineiro,
vimos discordar veementemente do Sr. Secretário, por
recomendar o assassinato de bandidos e sequestradores. Não é
este o papel da polícia, embora não se negue a nenhum cida-
dão, inclusive o policial, o direito de defender sua vida e
a de terceiros em situações de embate e confronto.
No nosso entendimento, o papel da Secretaria da Segurança
Pública é justamente dar segurança a todos os cidadãos e
zelar para que os infratores da lei sejam levados a
julgamento e cumpram suas penas sob o pálio da Justiça.
Tenho a impressão, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de
que, ao defender a pena de morte e propagá-la, como fez
recentemente, o Sr. Secretário da Segurança Pública, além de
descuniprir as leis do Pais, aumenta o risco das vitimas dos
chamados bandidos e seqüestradores.
Incentivar nossos militares a matarem abertamente e

defender a aplicação da pena de morte à revelia de nossas
leis e Constituição é uma atitude de conseqüências
imprevisíveis, é mais um grande passo para o caos que se vem
instalando progressivamente em nosso Estado. Além de tudo, é
um ato profundamente demagógico do Secretário da Segurança
Pública, ao perceber que nesse momento de sofrimento do povo
de Minas Gerais, de revolta e indignação, pode ganhar alguns
votos a mais como candidato nas próximas eleições. Muito
obrigado. 

428g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/9/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, faço questão de usar,
rapidamente, esta tribuna, para registrar um fato positivo e
auspicioso para esta Casa. Estamos vivendo momentos graves
neste Pais, e há um momento que tende claramente a
contribuir para a desestabilização do sistema político do
Brasil. Está em marcha um processo de desmoralização da
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classe política, da instituição governamental em todos os
níveis.
Isto fica cada vez mais grave, pois estamos acostumando-

nos a ver a imprensa dar um grande destaque à desgraça, à
miséria, ao que é desastroso, e assim por diante. As coisas
boas do nosso Pais não são divulgadas. As coisas positivas
parecem nunca merecer destaque. Somos massacrados
diariamente pelas novelas alienantes e por noticias que
marcam um quadro trágico do nosso País.
Isso chama a atenção quando sabemos que outros países,
principalmente os mais desenvolvidos, não apresentam à
opinião pública esse perfil negativo. Fora do Brasil, somos
hoje a imagem de um pais que mata criança, mata índio, etc.
A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, nesta semana,
está sendo dominada, naturalmente, pela ressonância, em todo
o Pais e fora dele, dos episódios cometidos pela Policia
Militar daquele Estado. São calamidades atrás de
calamidades, que vão comprovando as teses daqueles que têm
interesse em desestabilizar as instituições políticas do
nosso País. Vão comprovando também que o Governo não tem
autoridade, que a administração pública é incapaz de dar
solução aos problemas que afligem o povo, que não há mais
lideranças políticas confiáveis. Este é o quadro que marca o
nosso Pais, infelizmente.
Lembro-me de também ter ficado envolvido com esse tipo de
pessimismo e tragédia, porque, na verdade, não podemos ficar
inconscientes e insensíveis diante dessas questões. Mas,
como representantes do povo, temos não apenas o dever, mas
também a obrigação de registrar o nosso posicionamento
frente a tais fatos. Porém, o nosso dever maior, distante de
posições demagógicas, é o de discutir a questão e tentar
oferecer soluções e alternativas para tirar o povo dessa
tragédia, dessa miséria em que se encontram milhões, hoje,
no Brasil
Hoje, graças a Deus, não temos a tribuna dominada por uma
fila interminável de Deputados para falar de chacina
ocorrida em Minas, porque isso não está ocorrendo. Não temos
também razões para vir à tribuna falar de grandes avanços do
desenvolvimento do Estado, porque ainda estamos pagando as
contas de um Governo infeliz, que foi a administração
passada.
Nesse cenário de perplexidade - e esse é o objetivo da
minha vinda à tribuna - quero propor à Presidência da
Assembléia e à Liderança da nossa Casa que dêem ampla
divulgação ao que aconteceu aqui nesta semana. Além do
problema do desemprego, da fome, da miséria, da violência e
de tantas outras questões que deixam a nossa população
desesperada, o problema da moradia, sem dúvida nenhuma, é
gritante e está entre as prioridades de qualquer governo.
O que a Assembéia Legislativa fez, Srs. Deputados, pelo que
conheço dos 22 anos em que participei da administração
pública no Estado, foi colocar lado a lado 33 instituições
estaduais, todas elas mais ou menos ligadas à questão
habitacional, debatendo livremente o assunto. Isto que aqui



366

aconteceu, precisa ser maciçamente divulgado para que a
nossa população saiba que, apesar de tanta tragédia, tanto
desmando, tanta omissão da autoridade pública, em alguns
setores do Pais que são, de fato, responsáveis pelos
problemas - porque eu sou daqueles que acham que o problema
do Pais é político, não técnico e nem de dinheiro -, a
Assembléia de Minas está aberta ao debate. E, mais do que
aberta ao debate, ela está aberta a iniciativas
democráticas, não para mostrar somente uma imagem simpática
ao povo, mas sim, uma imagem de competência. Acompanhei de
perto, não apenas como participante de um dos debates, mas
como membro da Casa, o planejamento deste seminário.
Todos puderam ver que, na noite passada, alguns setores
desta Casa não dormiram para que o documento final estivesse
pronto às 6 horas da manhã, a fim de ser submetido á
deliberação do Plenário. Foram reunidos aqui os sem-casa e
os representantes do ex-BNH, da COHAB, do CETEC e de
Secretaria de Estado. Esses órgãos debateram amplamente
todas as questões, graças à competência do quadro de
funcionários da Assembléia. A metodologia do seminário
propiciou a esse quadro social diverso e amplo debates
profundos das questões mais sérias que afligem a população
do nosso Estado, principalmente os marginalizados, que
sofrem as conseqüências da falta de uma política
habitacional no Estado.
Gostaria de registrar os meus cumprimentos e os meus
aplausos à Mesa desta Casa, aos depoentes, aos coordenadores
e aos funcionários, que trabalharam arduamente para realizar
este seminário. Nesta semana, a sociedade mineira,
representada com legitimidade dentro da Assembléia, deu um
retrato fiel da gravidade da questão habitacional no País.
Cabe aos Lideres do Governo lerem o que foi escrito pelas
mãos dos sem-casa e das pessoas que compõem os órgãos
técnicos do Governo. Assim, poderemos encontrar possíveis
soluções, porque quem achar que as soluções virão dos
Gabinetes do Governo estará enganado. Estamos vivendo uma
experiência democrática inusitada no País. E de foros como
este, que exigem uma metodologia de trabalho, que vamos
encontrar as soluções.
Portanto, os meus aplausos e os meus cumprimentos à Mesa da

Assembléia.
428a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 2/9/93 pelo
Deputado Ajalmar Silva

O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, vimos hoje a esta tribuna para fazer um
apelo ao Governador Hélio Garcia em favor dos servidores do
DER-MG, os quais, em razão dos baixíssimos vencimentos que
estão recebendo, atravessam uma situação muito difícil.
Todos nós sabemos da grande importância e dos relevantes
serviços que o DER-MG vem prestando á população de Minas
Gerais, desde que foi criado, construindo e conservando
estradas, a par de sua responsabilidade pelo transporte
coletivo intermunicipal de passageiros.
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Reconhecido há pouco tempo como órgão padrão pelo Banco
Mundial, o DER-MG está encarregado, agora mesmo, da
duplicação de mais de 200Km da Rodovia BR-381.
Presente em todos os 756 municípios deste Estado, é o DER~

MG responsável pela conservação e pela manutenção da segunda
malha viária do País e pelo transporte coletivo de muitos
milhões de passageiros.
O DER-MG continua abrindo os caminhos para o progresso;
promovendo a circulação de riquezas e, via de conseqüência,
a geração de tributos para o Governo; integrando regiões e
colaborando efetivamente com as Prefeituras Municipais na
conservação, na manutenção e na pavimentação de suas
estradas, ruas e avenidas.
Nós poderíamos ficar aqui por muito tempo enumerando os
serviços prestados pelo DER-MG. Entretanto, o nosso
principal objetivo, neste momento, é chamar a atenção do
Governo para a aflitiva situação dos servidores daquela
autarquia.
Este Deputado tem sido procurado, nos últimos dias, por
inúmeros de seus servidores, ocupantes de cargos do menor ao
maior nível de vencimento, solicitando a nossa interferência
junto ao Governador Hélio Garcia para que recebam
mensalmente o necessário, pelo menos, a uma digna
sobrevivência.
Sabemos que todo o funcionalismo vem enfrentando
dificuldades, mas, como um filho daquela casa, sentimos mais
de perto o drama de nossos colegas. Para se ter uma idéia do
que vem ocorrendo no DER-MG, basta dizer que um engenheiro
em final de carreira recebe o vencimento mensal de
CR$27.567,00, o que, no próximo mês, representará míseros
três salários mínimos.
Nem precisaremos falar dos cargos inferiores, pois estes
recebem o mínimo ou pouco mais. O Engenheiro Chefe de
Residência Regional, responsável pela conservação e pela
manutenção de centenas de quilômetros de estradas e por
equipamentos de vultosos valores, recebe vencimentos pouco
mais de CR$42.000,00, com a observação de que os servidores
do órgão não recebem nenhuma gratificação.
Essa situação aflitiva tem levado famílias a se
desintegrarem, pois nem mesmo escola para os filhos tem sido
possível, sem contar a falta de recursos para tratamento de
saúde, para a alimentação, e muito menos para o lazer.
Os baixos vencimentos têm gerado intranqüilidade e
insatisfação entre os servidores da autarquia, o que pode
comprometer os seus objetivos institucionais, caso não seja
tomada uma medida rápida visando resolver uma situação de
quase desespero e que ainda não teve outro desfecho graças á
dedicação, ao profissionalismo e ao espírito público da
família rodoviária.
Estamos cientes das dificuldades do Tesouro Estadual.
Todavia, uma providência de emergência deve ser tomada pelo
Governo, para quem apelamos neste momento com vistas a
buscar uma justa solução para os servidores do DER-MG.
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O Governador Hélio Garcia, conhecedor da importância do
DER-MG para o desenvolvimento da ação administrativa de seu
Governo e sensível à difícil situação de seus servidores,
determinará, ternos certeza, sejam tomadas as cabíveis
providências para a sua solução.
Sr. Presidente, o quadro sombrio que delineamos deve
merecer a atenção de todos, pois não há como ficarmos
alheios e omissos perante uma situação que nos preocupa
quando servidores de um órgão como o DER-MG, que se dedicam
de corpo e alma ao serviço, nos procuram com a tristeza
estampada em seus rostos, em busca de auxilio, na esperança
de ganharem, pelo menos, o bastante para que sobrevivam.
O Governador Hélio Garcia, Sr. Presidente, homem de alto
espírito público e que sempre teve a sua especial atenção
voltada para os servidores públicos, com certeza atenderá
este nosso apelo em favor dos servidores do DER-MG.

429a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 8/9/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes na Assembléia; com profunda
tristeza, venho a esta tribuna comunicar o falecimento de um
dos maiores pianistas que já passou por este País - ele
esteve em visita a este Plenário recentemente -, Antônio
Guedes Barbosa.
Paraibano de nascimento, teve a sua formação musical
iniciada na Paraíba e depois continuou os estudos com
Arnaldo Estrela, no Rio de Janeiro; participou de um
concurso nacional de piano, realizado em Belo Horizonte, que
determinou a sua carreira. Naquela época, estava indeciso em
seguir a carreira diplomática, no Itamarati, depois de um
curso brilhante no Instituto Rio Branco; mas tendo em vista
o sucesso fabuloso que teve aqui, em 1969, quando foi hors
concours no lQ Concurso Nacional de Piano de Belo
Horizonte, e obteve o lQ lugar, decidiu dedicar-se à música.
Mudou-se para os Estados Unidos, e lá foi aluno de mestres
como Cláudio Arrau e Wladimir Horowitz, que lhe ensinaram o
segredo da música. Antônio Guedes Barbosa era um dos
artistas mais completos que poderíamos conhecer. Era dotado
de uma cultura enorme, que podia ser percebida desde os
tempos do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e,
posteriormente, no Instituto Rio Branco. Era dotado também
de uma sensibilidade magistral. Foi um artista no sentido
total do termo; não só um pianista mas também uma pessoa que
via na música a arte mais transcendente que existe, aquela
que talvez nos coloque em contato mais próximo com Deus.
Hoje, de manhã, quando cheguei de Maceió, vindo do
Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, tive a
dolorosa notícia do seu falecimento e fiquei pensando que
talvez Deus escolha os melhores seres humanos para
suportarem, junto com ele, a dor de ver os seus filhos
destruirem o planeta ou o universo. Evidentemente, fica a
grande dor de todos que o conheceram e que puderam partilhar
do seu espírito absolutamente crítico e arguto, mas de uma
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sensibilidade incomum. A arte e a música brasileiras perdem
muito com a morte desse nosso jovem amigo, de apenas 49
anos, que faleceu quinta-feira passada, em São Paulo, vitima
de um infarto fulminante. Quando artistas morrem jovens,
ficamos pensando, também, que, talvez, a intensidade de seus
sentimentos, a força com a qual a arte nos joga ao encontro
do absoluto exija tanto do nosso coração e da nossa energia,
que nós não suportamos. Mas, como recordação, ficaram as
várias gravações de Antônio Guedes Barbosa. Infelizmente, a
maioria delas foi feita nos Estados Unidos, porque o nosso
País não reconhece os seus talentos, principalmente no campo
da música erudita. Fica a alegria, mesclada com profunda dor
e tristeza, que eu sei que o Dr. João Barbosa e a D. Glaura
estão sentindo. Tenho certeza, Dr. João e D. Glaura, de que
Antônio Guedes Barbosa deixou para a humanidade uma obra de
arte. As interpretações que ele fez das mazurcas e das
sonatas de Chopin e, agora, ultimamente, das rapsódias de
Franz Liszt são realmente uma obra de arte. Com relação a
essas últimas, nós ainda não tivemos a oportunidade de ouvi-
las, mas já ouvimos as criticas.
A obra de arte coloca todos na eternidade. Tenho a certeza
de que Antônio Guedes Barbosa continuará vivo para a
eternidade, juntamente com Guiomar Novaes e outros músicos
maravilhosos que o Brasil teve. Infelizmente, o último
projeto que ele estava desenvolvendo, em torno da música de
Villa-Lobos, talvez seja interrompido. Esperamos que alguém
consiga dar continuidade a essa idéia tão magnífica que ele
tinha, de reeditar a principal parte da obra de Villa-Lobos,
numa consonância com a luta que hoje todos nós, no Brasil,
travamos, em defesa da nossa Amazônia e das nossas reservas
naturais. Villa-Lobos, como disse, há poucos dias, Antônio
Guedes, teve a premonição, foi um ecologista avant la
lettre', que colocou na sua música toda a magnífica pujança
da Floresta Amazônica. Sr. Presidente, fica o registro da
nossa profunda tristeza pela morte de uma pessoa que era
considerada, na minha família, como um irmão. Nossa dor é
muito profunda. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 432a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem no 392/93 (Projeto de Lei no
1.645/93), do Governador do Estado - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.646 ao

1.653/93 - Requerimentos do ng 4.718 ao 4.734/93 -
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, Presidente das
Comissões Especiais para emitir parecer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nos 15/91 e 33/93, e dos Deputados
José Militão (2) e Roberto Amaral - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação e de Saúde e Ação
Social, da Bancada do PPR, do Deputado Agostinho Patrus,
Líder do BRD, e da Deputada Maria Elvira (3) - Oradores

Inscritos: Discurso da Deputada Maria Elvira - 2a PARTE: la

Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Jorge Hannas. Presidente das
Comissões Especiais para emitir parecer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição no 15/91 e 33/93; deferimento -
Requerimentos dos Deputados José Militão (2) e Roberto
Amara]; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Requerimento do Deputado Bené Guedes (inversão da pauta);
aprovação - Discussão e votação de proposições: votação, no

10 turno, do Projeto de Lei no 1.591/93; aprovação, com as
Emendas do nQ 1 ao 4 e com a Subemenda no 1 à Emenda no 5 -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amílcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Côssimo
Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

14 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

CORRESPONDÊNCIA
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM No 392/93

(- A Mensagem ng 392/93, do Governador do Estado, foi
publicada na edição de 16/9/93.)

OFICIOS
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Secretário de Transportes e

Obras Públicas, informando, com referência a requerimento do
Deputado Geraldo da Costa Pereira (asfaltamento de ruas do
Bairro Vianópolis, no Município de Betim), que, em virtude
do esgotamento dos recursos financeiros, não é possível, no
momento, atender ao pleito.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando,

com referência a requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
que os projetos a serem contemplados com o produto da
operação de crédito relativa à emissão de bônus externos são
os previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental,
constantes na lei orçamentária deste ano e do próximo.
Do Sr. Romeu Tarcísio Cambraia, Prefeito Municipal de Monte
Belo, que, relativamente a requerimento da Comissão de
Justiça, informa que existem, naquele município, logradouros
com a denominação de Anistóbulo Silva Furtado. (- A Comissão
de Justiça.)
Do Sr. João Batista Dorneles, Presidente da Câmara

Municipal de Ipatinga, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Robinson Ayres Pimenta, aprovado por aquela Casa,
no qual se reivindicam urgentes medidas para aprovação de
lei que define os recursos para sustentação da UEMG e
incorporação, por essa universidade, do Instituto Católico
de Minas Gerais - ICMG -, de Coronel Fabniciano. (- A
Comissão de Educação.
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do
DER-MG (2), que, a propósito de requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconcel los, presta informações sobre a situação da
estrada que liga os Municípios de Dionisio, Marliénia e
Jaguaraçu; e, em atenção a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, encaminha expediente, preparado pela Diretoria de
Manutenção daquele órgão, que discorre sobre a segurança do
trânsito rodoviário.
Do Sr. Marcello Lignani Siqueira, Diretor-Presidente da
Furnas Centrais Elétricas S.A., informando, em atenção a
requerimento do Deputado Homero Duarte, que não é possivel
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no momento, atender à solicitação, mas aponta a alternativa
de se estudar a transferência de operação e administração da
balsa de Barranco Alto para o município.
Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da

Casa Civil, que, com referência a requerimento do Deputado
José Bonifácio (extensão do pó-de-giz aos professores da
FEBEM), encaminha cópia de informação do Secretário Adjunto
do Planejamento, que dá conta de que o pleito foi
indeferido.
Da Sra. Zilma Therezinha Bugiato Faria, Secretária

Municipal do Trabalho e Ação Social de Uberaba, que presta
informações várias, em atenção a requerimento da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais. (-A Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Renê de Oliveira Sousa Júnior, Diretor da

Superintendência da Receita Estadual, informando, acerca de
requerimento do Deputado Jorge Hannas (recadastramento dos
produtores rurais, sem nenhuma sanção de ordem fiscal), que
a questão será examinada por aquela Superintendência.
Do Sr. Carlos Alberto Dilly de Medeiros, Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais, informando que coube a
este Poder o valor de CR$417.369,70, correspondente a 24% do
lucro líquido da Loteria convencional apurado em 31/12/92.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Carlos Alberto Dilly de Medeiros. Presidente da

Loteria do Estado de Minas Gerais, encaminhando
demonstrativo da distribuição da renda líquida da
instituição nos três últimos exercícios, a propósito de
requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira.
Do Sr. Edgar de Souza, Presidente da Associação dos

Proprietários de Veículos Motorizados do Brasil, prestando
informações sobre os propósitos da entidade e solicitando
apoio desta Casa.
Do Sr. Nagib Calil El Abras. Presidente do Clube de
Diretores Lojistas de Belo Horizonte, solicitando a
supressão do termo incondicional do inciso III do art. 67
do Projeto de Lei Complementar no 27/93. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar ng 27/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.646/93

Declara de utilidade pública a Associação para Proteção
Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA -, com sede no
Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA -, com
sede no Município de Nova Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Maria Olívia
Justificação: A referida associação é uma entidade sem fins
lucrativos, que tem como principal objetivo a proteção dc
meio ambiente, bem como do patrimônio natural e paisagístico
do vale do Mutuca e regiões adjacentes.
A entidade atua junto às instituições dos Governos Federal,
Estadual e Municipal visando a criar, conservar e recuperar
áreas da região, a incentivar e incrementar a realização de
pesquisas para maior conhecimento científico sobre recursos
naturais e a executar programas de recuperação arnbiental
Pela extensão e força de seus projetos e propósitos e por
se tratar de entidade sem fins lucrativos, solicito o apoio
dos nobres Deputados à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.647/93
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Adeodato dos

Reis l,leirelles, com sede no Município de Cruzilia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Lar da
Criança Adeodato dos Reis Meirelles, com sede no Município
de Cruzilia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Aílton Vilela
Justificação: O Lar da Criança Adeodato dos Reis Meirelles

é uma sociedade civil de direito privado, de caracteres
beneficente e promocional, sem fins lucrativos e de duração
indeterminada.
Tem a entidade por objetivo promover integralmente os

menores carentes da comunidade cruziliense, sem distinção de
cor, credo ou nacionalidade; promover e proteger o menor
carente; conscientizar os beneficiados da necessidade de
participar da obra de sua própria promoção; proporcionar
meios aos menores carentes de se educarem e serem úteis a
si mesmos e à sociedade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.648/93
Declara de utilidade pública a Creche Nosso Lar, com sede

no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Nosso Lar, com sede no Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Homero Duarte
Justificação: A Creche Nosso Lar, localizada no Município
de Jacui, é uma entidade beneficente voltada para o
desenvolvimento da comunidade, notadamente nos aspectos
humano, cultural e religioso.
Os estatutos da entidade estão registrados no Cartório de
Pessoas Jurídicas da comarca. Ela funciona há mais de dois
anos, e atestado do Juiz de Direito, anexo, comprova o
atendimento das demais exigências legais para o
reconhecimento de sua utilidade pública.
Sendo o respeito aos direitos humanos instrumento
importante para o engrandecimento do homem, o empenho do
Estado em apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo
promoverá o exercício pleno da cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da

entidade, é justa a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.649/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Geraldo Vieira

Ribeiro l, ng 62, com sede no Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro la, no 62, com sede no
Município de Mutum.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Desde sua fundação, ocorrida em 17/6/77, a
Loja Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1, no 62, vem
realizando um excelente trabalho visando ao aperfeiçoamento
moral e intelectual e à emancipação progressiva e pacifica
da humanidade.
Conclamando seus membros à prática da justiça, ao amor ao
próximo e a uma conduta segundo os ditames da honra, a
entidade vem recebendo elogios pela assistência prestada aos
mais necessitados, independentemente de sua ideologia.
Conferir à Loja Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro a
declaração de sua utilidade pública é o merecido
reconhecimento ao seu trabalho em prol da dignidade do ser
humano.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.650/93
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Declara de utilidade pública estadual as Obras Sociais da
Paróquia da Boa Viagem de Itabirito, com sede no Município
de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública estadual a
entidade Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem de
Itabirito, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.651/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Ubaense de Artes e

Ofícios, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Ubaense de Artes e Ofícios, com sede no Município de Ubá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Ibrahim Jacob
Justificação: A referida sociedade é uma entidade
inteiramente consagrada ao longo dos anos. Já prestou
excelentes e profícuos serviços à comunidade,
particularmente no que diz respeito ao acolhimento, à
orientação e à formação de jovens carentes de Ubá e da
região. Por essas razões, a entidade já foi, em âmbito
federal, declarada de utilidade pública.
Trata-se, efetivamente, de uma organização primorosa, que,
superando os entraves inerentes à crônica falta de recursos
que atinge entidades congêneres, conseguiu, com excepcional
galhardia, coragem e abnegação, manter o elã e o idealismo
originais, resgatando para a sociedade, com um trabalho
sério e inteligente, uma infinidade de moços oriundos de
famílias menos favorecidas pela sorte e que não teriam
acesso a uma formação profissional por outros caminhos. A
organização, assim, supre uma lacuna que, muitas vezes, o
Estado cria quando não assiste certas camadas sociais. E
importante frisar o esforço dos dirigentes daquela entidade
para propiciar, de fato, uma assistência objetiva e
necessária à integração dos jovens na realidade comunitária.
Não é por menos que a Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios,
mais do que respeitada pelo quilate do seu serviço, é,
sobretudo, admirada pelo verdadeiro milagre social que
consegue. São quase 30 anos de realizações, com atividades
diuturnas, em que o contínuo sucesso é a tônica. Hoje,
numerosas gerações de ex-alunos daquela instituição são
u t ilí ss i mos à sociedade pelo valor de sua produção, devendo
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ser registrado que, invariavelmente, se revelam pessoas
realizadas, capazes, dinâmicas e progressistas, numa
demonstração portentosa da boa orientação que tiveram.
A entidade é digna de todos os méritos pelo que já fez,
pelo que faz, pelo que fará. A Sociedade Ubaense de Artes e
Ofícios é um exemplo e um padrão, pois realiza um verdadeiro
trabalho de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.652/93
Declara de utilidade pública a União Brasileira de Educação

e Ensino - UBEE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a União
Brasileira de Educação e Ensino - UBEE -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: A União Brasileira de Educação e Ensino -
UBEE -, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em
15/5/1907, em Mendes, RJ, lá permanecendo até 1959, tendo,
hoje, sede em Belo Horizonte. Os membros de sua diretoria
não percebem remuneração pelos cargos que ocupam.
A entidade tem por finalidade criar, congregar, dirigir e
manter instituições que visem à beneficência e à assistência
social, à promoção humana, à educação, ao ensino, à cultura
e à evangelização.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.653/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Novo

Horizonte, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Novo Horizonte, com sede no Município de
Ibi ri té.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1993.
Alvaro Antônio
Justificação: A Associação Comunitária Novo Horizonte é uma

entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo coordenar
as obras e os movimentos sociais da comunidade, promovendo
ações que se destinam a melhorar as condições de vida de
seus associados e a ativar o desenvolvimento daquele bairro.
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Além dessa atuação em prol do bem-estar de seus
integrantes, é importante ressaltar que a entidade é regida
por estatuto próprio e funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo trabalho que desenvolvem, conforme atesta o Juiz de
Direito da Comarca de Ibirité.
Verifica-se, assim, que a entidade oferece todos os
requisitos exigidos para que possa ser declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.718/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone comunitário na sede da Associação
de Moradores e Amigos do Bairro Ouro Preto e Adjacências -
AMABOPA -, no Município de Belo Horizonte.
Ng 4.719/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público no cruzamento das Alamedas
do Engenho e Ouro Preto, na divisa dos Bairros Engenho
Nogueira e Ouro Preto, no Município de Belo Horizonte.
Ng 4.720/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a que
sejam adotadas providências que possibilitem o acesso dos
moradores do Bairro Ouro Preto, no Município de Belo
Horizonte, aos telefones públicos da região. (-Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.721/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de duas geladeiras para equipar um posto médico da
Prefeitura, no Município de Bicas.
No 4.722/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de um forno Bier e um Ondas Curtas para a
Policlínica Central, no Município de Bicas.
No 4.723/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de verbas para a aquisição de um aparelho de
ultra-sonografia e um aparelho de raios infravermelhos para
a Policlínica Central do Município de Bicas. (-Distribuídos
à Comissão de Saúde e Ação Social
Ng 4.724/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de verbas para a Escola Estadual Professor Alfeu
Duarte, no Município de Jacutinga. (-A Comissão de
Educação.
No 4.725/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor de Transportes da TRANSMETRO com
vistas a que seja aumentado o número de ônibus da linha
3501-8, no Município de Belo Horizonte.
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NQ 4.726/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor de Transportes da TRANSMETRO com
vistas a que seja feita uma extensão do itinerário da linha
de ônibus 3501-B, passando pelas ruas Etel Paula Mota, Prof.
Manuel Casassanta, Des. Alírio Barroso, Des. Paula Mota, com
ponto final próximo dessas duas últimas ruas, no Município
de Belo Horizonte. (-Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.727/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira,

solicitando seja formulado apelo aos Secretários da Educação
e da Fazenda com vistas a que prestem informações quanto á
atual situação dos professores, serventes e demais
servidores designados no Estado de Minas Gerais com relação
ao pagamento de salários no ano de 1993. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 4.728/93. do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à
regularização do pagamento devido às professoras, serventes
e demais funcionários contratados pelo Estado.
NQ 4.729/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas a que seja implantada uma agência desse
Banco no Município de Barra Longa. (-Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)
Ng 4.730/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornalista Erasmo Angelo pelo excelente trabalho na
Presidência da ADEMG. (- A Comissão de Educação.
Ng 4.731/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de agências nos Municípios de Paraopeba,
Maravilhas, Pedro Leopoldo e Fortuna de Minas. (- A Comissão
de Administração Pública.)
No 4.732/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Pastor Gilberto Silva e os membros da Igreja Novo Amanhã, do
Município de Sete Lagoas, pelo 15Q aniversário de fundação
da instituição. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.733/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à inclusão do Município de Rio Pardo de
Minas no programa estadual de saneamento e a que se dê
prioridade às seguintes localidades: Distrito de Serra Nova,
Vargem Grande do Rio Pardo, Barra de Alegria, São Joaquim,
Pintado e Caroba.
NQ 4.734/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
perfuração de poços artesianos nas localidades de Barra de
Areia, Fetal e Téu, no Município de Rio Pardo de Minas. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando a aplicação do

parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno para que a
Proposta de Emenda à Constituição ng 33/93 seja anexada à
Proposta de Emenda à Constituição ng 15/91.
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Do Deputado José Militão (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência aos Projetos de Lei nos 1.610 e 1.611/93.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Ministro da Aeronáutica com vistas ao imediato
início do processo de homologação, junto ao Departamento de
Aviação Civil - DAC -, do aeroporto do Município de Janaúba.

COMUN 1 CAÇÕES
São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Educação e de Saúde e Ação Social, da Bancada do PPR, do
Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD, e da Deputada Maria
Elvira (3).

Oradores Inscritos
- A Deputada Maria Elvira profere discurso, que será

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

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.229/93, da
Deputada Maria Elvira; 1.349/93, do Deputado Reinaldo Lima,
e 1.418/93, do Deputado Glycon Terra Pinto; e do
Requerimento ng 4.653/93, do Deputado Amilcar Padovani
(Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Saúde e Ação Social
- aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.354/93, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira, e 1.238/93, do Deputado Glycon
Terra Pinto (Ciente. Publique-se.); pela Bancada do PPR -
deliberação por sua integração ao BRD (Ciente.); pelo
Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD - indicação do
Deputado José Bonifácio como Vice-Líder do BRD (Ciente.);
pela Deputada Maria Elvira (3) - falecimento do Sr. Hélio
Antonini, nesta Capital, em 6/8/93; do Sr. Hugo Pereira de
Rezende, nesta capital, em 10/9/93, e do Cel. Altino Machado
de Oliveira, em Governador Valadares, em 6/9/93 (Ciente.
Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Hannas,

em que, na qualidade de Presidente das Comissões Especiais
para emitirem pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição ngs 15/91 e 33/93, constatando que as
mencionadas proposições guardam semelhança entre si e tendo
em vista que a primeira delas foi aprovada no lg turno,
solicita a aplicação do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, anexando-se a Proposta de Emenda à
Constituição flQ à de ng 15/91. 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, os requerimentos



380

apresentados pelos Deputados José Militão (2) - atribuição
de regime de urgência à tramitação dos Projetos de Lei nçs
1.610 e 1.611/93, da Mesa da Assembléia; Roberto Amaral -
envio de expediente ao Ministro da Aeronáutica, solicitando
o imediato início do processo de homologação, junto ao
Departamento de Aviação Civil, do aeroporto de Janaúba.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os vetos às Proposições de Lei nos
11.944, 11.947, 11.952 e 11.954, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje pela
manhã.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené

Guedes, em que, nos termos regimentais, solicita a inversão
da ordem do dia, de modo que o Projeto de Lei no 1.591/93,
do Governador do Estado, seja apreciado em primeiro lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lo turno, do Projeto de Lei
ng 1.591/93, do Governador do Estado, que reorganiza o
IEPHA-MG e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas
flQ5 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação opinou pela
sua aprovação, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas nos 3 e 4, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e

nos 3 e 4, da Comissão de Educação. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Educação, que opinou pela
aprovação da Emenda ng 5, na forma da Subemenda no 1. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas do ng 1 ao 4 e a Subemenda ng 1 á Emenda

no S. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Fica, portanto, aprovado, no lg turno, o Projeto de Lei ng
1.591/93 com as Emendas do ng 1 ao 4 e a Subemenda no 1 à
Emenda no S. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode

verificar, de plano, que não há" quorum para continuação de
nossos trabalhos. Por isso, solicito o encerramento da
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Atendendo ao pedido do Deputado Gilmar
Machado e verificando a inexistência de "quorum'.para
continuação de nossos trabalhos, esta Presidência encerra a
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presente reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20h30min, nos termos do
edital de convocação e para a ordinária de amanhã, dia 16,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator:
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA A RECEBER O SECRETÁRIO DE
ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, PROF. PAULO DE
TARSO ALMEIDA PAIVA, PARA A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL
CONTENDO AS PROPOSTAS RESULTANTES DOS TRABALHOS DAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS, EM 17 DE AGOSTO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente
- Discurso do Deputado Célio de Oliveira - Entrega do
documento ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral
- Palavras do Sr. Secretário - Debates com o Plenário -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Cóssinio Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Mílitão) - 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.

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

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os ilustres
Deputados Wilson Pires e Francisco Ramalho para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário o Secretário
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de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Prof. Paulo
Paiva, que se encontra no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Convido, para
tomarem assento à mesa, o Prof. Paulo Paiva, DD. Secretário
de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; o Exmo. Sr.
Secretário Adjunto, Prof. Antônio Augusto Anastasia; o Exmo.
Sr. Deputado Célio de Oliveira, DD. Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Sr. 3g-
Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Bené Guedes.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Sr.

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Prof. Paulo Paiva, para a entrega do relatório final
contendo as propostas resultantes dos trabalhos das
audiências públicas regionais.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Secretário, demais membros da Mesa, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
sempre se destacou na qualidade de guardiã e fiel cumpridora
dos mandamentos constitucionais. A realização das audiências
públicas regionais, entretanto, teve um sentido muito maior
que o de simples obediência às disposições da Lei Maior, a
iniciativa encontra-se inserida num processo mais amplo, em
que o parlamento mineiro busca multiplicar os canais de
comunicação com a sociedade, num grande movimento de
abertura à participação popular.
Entendemos que a democracia só abandona o âmbito abstrato

das liberdades formais para tornar-se concreta e operante,
quando se estabelece uma parceria fecunda entre governantes
e governados.
A classe política toma cada vez mais consciência de que o
povo já não quer ser tutelado em seus interesses, ele quer,
sim, conquistar a maioridade plena, o exercício total da
cidadania, de modo a assegurar a sua participação na tarefa
de formular planos e estabelecer prioridades.
O ideal democrático, em nossos dias, repudia qualquer forma
de paternalismo e quer traduzir-se em relações de co-
responsabilidade pelos destinos do Estado.
Por isso esta Casa fez-se itinerante e foi dialogar com a
população em cada uma das oito macrorregiões em que se
divide o território mineiro, partiu ao encontro de um
conhecimento mais perfeito de nossa realidade, de nossas
potencialidades e carências.
Foi uma jornada memorável, que exigiu dos parlamentares e
do corpo funcional que apóia as atividades do Poder
extraordinária dedicação. Desse empreendimento saímos
renovados, mais mineiros, mais solidários com a luta de
nossa gente.
Não podemos deixar de agradecer a cada coestaduano a
resposta pronta à iniciativa desta Casa. Aos Prefeitos e
Vereadores, às lideranças de cada município, às associações
e aos cidadãos, que são os maiores responsáveis pelo sucesso
das audiências públicas, expressamos nosso reconhecimento
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pelo muito que fizeram em prol de mais esse passo rumo á
perfeição democrática.
Aos nobres pares agradecemos terem percorrido, junto
conosco, os caminhos da terra de Tiradentes, apoiando-nos e
sustentando-nos o ânimo a cada desafio e a cada dificuldade.
Aos funcionários da Assembléia somos gratos pelo apoio
pronto e eficaz que nos ofereceram.
Neste momento, o Legislativo, investido de suas funções
institucionais, faz-se caixa de ressonância dos anseios da
sociedade e encaminha ao Executivo as propostas que nos
foram confiadas pelos mineiros. Trata-se de um documento
escrito pelo coração e pela sabedoria daqueles que
experimentam, no dia-a-dia, o peso dessa realidade complexa
e desafiadora que se chama Minas Gerais.
Nele, cada parágrafo, cada linha, tem a autoridade emanada
dos que o escreveram, os autênticos responsáveis pela
história e pela riqueza desta terra.
Temos a firme confiança de que o Governador Hélio Garcia,
conhecedor profundo da alma de nossa gente, democrata
convicto que se fez apóstolo do diálogo e do entendimento,
não deixará sem resposta as reivindicações do povo das
Gerais. E com esse ânimo que lhe encaminhamos, por
intermédio do Secretário Paulo Paiva, do Planejamento e
Coordenação Geral, o produto de nossos melhores esforços,
almejando que da aliança entre o Legislativo, o Executivo e
a comunidade, possam surgir dias melhores para os mineiros.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Neste instante, temos o prazer de passar
a palavra ao Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Célio de Oliveira.

Discurso do Deputado Célio de Oliveira
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DO. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Prof. Paulo Paiva, DO. Secretário de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral; Exmo. Sr. Prof. Antônio Augusto
Anastasia, DD. Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral; Exmo. Sr. 3g-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Bené Guedes;
caros colegas Deputados e Deputadas: passamos às mãos de V.
Exa. o presente relatório sobre as propostas recolhidas nas
audiências públicas regionais.
Após a realização das oito audiências previstas para o
primeiro semestre deste ano, constatamos o auspicioso fato
de que a gente do nosso Estado não apenas assimilou o
espirito de iniciativa de nossa Assembléia como também
demonstrou, ao longo do período, um entusiasmo e uma
disposição dignos de admiração e otimismo. Ao todo, foram
apresentadas mais de 2 mil propostas, q ue devem ser objeto
de análise para possível inclusão na proposta orçamentária
de 1994. Esse fato vem atestar a ânsia de nossa população
por encontrar solução satisfatória para seus problemas e, o
que é motivo de orgulho e estímulo para nós, comprova a
confiança do povo no Poder Legislativo como via
institucional própria para o encaminhamento dos grandes
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problemas da coletividade. Isso é participação, isso é
civismo e, acima de tudo, isso é democracia.
Classificadas pelo Departamento de Consultoria e Pesquisa

da Assembléia Legislativa, as propostas foram encaminhadas
ás comissões permanentes, segundo o assunto pertinente a
cada uma delas. E significativo registrar que a maioria
absoluta - 51% - das demandas se destinam à necessidade de
medidas relativas à administração pública municipal,
fundamentalmente no que diz respeito a obras de infra-
estrutura urbana - como redes de água e esgoto, iluminação
elétrica, asfaltamento de estradas e ruas, canalização de
córregos e construção de moradas populares, fato que
comprova que as maiores carências de nossa população se
referem a problemas relacionados com as necessidades básicas
da existência.
Outros temas que mereceram uma abordagem significativa, em
termos de demanda, referem-se à educação e á saúde (18% e
16%, respectivamente), o que vem confirmar a gravidade
desses problemas no contexto da vida do nosso Estado.
As áreas citadas são apenas aquelas que mais polarizaram a
atenção dos solicitantes nas diversas macrorregiões do
Estado. Todavia, setor algum foi omitido no bojo das
reivindicações apresentadas: construção de prédios públicos,
barragens e açudes; aquisição de veículos para transporte
escolar; bolsas de estudo; criação de museus; preservação de
monumentos; construção de teatros, cinemas, estádios;
financiamento para produção artesanal; instalação de
creches, etc; observe-se, ainda, o grande destaque dado aos
problemas relativos à preservação da natureza. Enfim, ficou
comprovado que os diversos segmentos da população
sensibilizaram-se com o aceno de diálogo direto com que a
Assembléia Legislativa se dirigiu à sociedade civil de
Minas. O povo acreditou na nossa instituição como espaço de
confluência dos anseios gerais e reafirmou a confiança nos
seus representantes, depositando em nossas mãos um volume
considerável de reivindicações de grande responsabilidade,
na certeza de que elas merecerão da Assembléia o tratamento
conveniente e terão resposta concreta na proposta
orçamentária. O resultado dessa primeira etapa das
audiências públicas vem intensificar o diálogo entre o
Legislativo e o povo mineiro e reacender a chama de
esperança da gente desta terra na capacidade e no tirocínio
dos seus representantes. Muito obrigado.

Entrega do Documento ao Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Esta Presidência
tem a honra de passar às mãos do Sr. Secretário do
Planejamento, Prof. Paulo Paiva, o relatório final que
contém as propostas apresentadas nas audiências públicas.
Com a palavra, o Sr. Secretário do Planejamento, Prof.

Paulo Paiva.
Palavras do Sr. Secretário

O Secretário Paulo Paiva - Exmo. Deputado José Ferraz, DD.
Presidente da Assembléia Legislativa, demais membros da
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Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores,
este é um momento de enorme importância para o Estado de
Minas Gerais. Quando a Assembléia Legislativa entrega ao
Poder Executivo um conjunto consolidado de propostas que vêm
da população do Estado, ressalta a nossos olhos a relação
de cooperação entre os diferentes Poderes que, em Minas
Gerais, atuam no exercício da atividade pública. E o fato de
a Assembléia Legislativa ter ido buscar na população mineira
contribuição para o processo de elaboração orçamentária do
Estado é mais um passo para a consolidação das relações
entre os diferentes Poderes.
Outro ponto importante é que a Constituição mineira
determinou - e essa determinação foi consolidada no Governo
Hélio Garcia - a constituição da Comissão de
Compatibilização Orçamentária, da qual participam
representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
Esse esforço de integração de diferentes esferas da
administração pública é uma demonstração de que, aqui neste
Estado, atividade e interesse públicos norteiam as
iniciativas da Administração.
Um aspecto que gostaria de salientar é que, a partir de
1988, a Constituição Federal e, posteriormente, as
Constituições Estaduais ampliaram o espaço da participação
do Poder Legislativo na elaboração orçamentária.
De um lado, o Poder Legislativo, por meio de seus
diferentes representantes, que têm uma representação do
ponto de vista político e espacial bem genérica, no Estado,
contribui efetivamente para a elaboração orçamentária. De
outro lado, também a participação do Poder Legislativo no
processo orçamentário aumenta sua responsabilidade quanto
aos compromissos da execução orçamentária e da alocação de
recursos públicos pelo Estado.
Este ato de que aqui estamos participando representa, de

alguma forma, um passo a mais nesse processo, e é importante
que neste momento Minas Gerais, de novo, dê um exemplo à
Nação mostrando-lhe que o Poder Legislativo, por intermédio
de uma discussão ampla com a sociedade, pode trazer
informações e sugestões para serem incorporadas à proposta
orçamentária do Poder Executivo. Tais propostas e sugestões,
seguramente, serão elementos que irão subsidiar as próprias
emendas legislativas durante a discussão orçamentária,
quando o Orçamento estiver aqui nesta Casa.
Gostaria de mencionar que este é um processo de
aprendizagem do qual estamos todos participando. E uma
inovação na história recente do Brasil. Trata-se da
participação mais efetiva do Poder Legislativo no processo
de elaboração orçamentária. Representa a influência do Poder
Legislativo na alocação de recursos públicos, e esse é um
ponto importante, uma vez que a imagem que se consolidou ou
que se difundiu no País ao longo desses anos, a partir da
Constituição de 1988, é a de que, de um lado o espaço para o
Poder Legislativo influir é muito pequeno e, de outro, de
que muitas vezes as emendas do Poder Legislativo não se
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associam às propostas mais gerais dos programas
consubstanciados no Orçamento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mais
uma vez, demonstra que é possível avançar nisso, oferecer
propostas que, vindas da sociedade, estejam articuladas com
as prioridades mais gerais da alocação de recursos e que
essas prioridades devem decorrer dos anseios maiores da
sociedade mineira.
Gostaria, ainda, de mencionar que me orgulha muito poder
estar aqui neste momento, me orgulha muito participar do
Governo Hélio Garcia, me orgulha muito estar presenciando
hoje uma série de esforços para que durante um período
extremamente grave de crises pelas quais passa a sociedade
brasileira, Minas Gerais, por meio de suas lideranças,
demonstre ao Pais que o entendimento, a discussão e a
articulação entre diferentes esferas da administração e
entre diferentes lideranças, independentemente das suas
posições políticas, ideológicas ou partidárias, podem
propiciar o início de um processo de reconstrução nacional
Digo isso por ser testemunha dos esforços que o Presidente
Itamar Franco e o Governador Hélio Garcia estão fazendo para
se buscar um amplo entendimento para a solução dos problemas
nacionais. Digo isso porque sou testemunha dos esforços que
o Governador Hélio Garcia e o Prefeito Patcus Ananias têm
feito para se determinar um espaço de ação administrativa
em Belo Horizonte, onde a colaboração entre o Poder
Executivo Estadual e o Poder Executivo Municipal possa se
dar, independentemente das filiações partidárias ou das
condições políticas de seus representantes. Sou testemunha
disso porque sou representante do Poder Executivo na
Comissão de Compatibilização do Orçamento e estou aqui
presente neste momento histórico em que o Poder Legislativo
apresenta ao Poder Executivo propostas que emanam do
interesse e da vontade da sociedade mineira. Creio que esses
esforços feitos em Minas Gerais nos mostram e nos dão
segurança de que é possível, por meio da atividade pública,
reconstruir este Pais. Estou muito satisfeito de participar
deste evento.
Quero dizer aos Srs. Deputados que estas propostas, de
acordo com a determinação do Governador Hélio Garcia, serão
examinadas pelos órgão técnicos da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral e serão compatibilizadas
com o Plano Plurianual, já aprovado por esta Assembléia, e,
no que for compatível, estaremos fazendo uni esforço para sua
inclusão dentro do Orçamento para 1994, de forma que
possamos dar completude a esse esforço. Creio que esse
esforço é alguma coisa que devemos olhar a médio prazo.
Devemos entender que estamos iniciando um novo processo de
elaboração orçamentária, um novo processo de melhoria do
Plano Plurianual, que deverá ser feito neste Estado em 1995.
Quero dizer, ainda, que esse esforço comum é muito
importante, quando o Poder Legislativo e a Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral do Poder Executivo sabem
das dificuldades que enfrentamos hoje no Estado; sabem das
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dificuldades e das enormes restrições que temos na
elaboração do nosso Orçamento, com relação à alocação de
recursos. Ainda hoje, uma parcela considerável dos recursos
públicos está destinada a compromissos inadiáveis de
custeio e a parcela que sobra para pagamento dos vencimentos
é relativamente pequena. Por esta razão, é fundamental que
trabalhemos juntos na definição de prioridades. Na
experiência do Governo Hélio Garcia, onde tenho tido a
responsabilidade de coordenar a elaboração do Orçamento,
temos procurado definir, com clareza, as prioridades de
alocação de recursos neste Estado, definindo as áreas
sociais, principalmente a educação e a saúde, como áreas
prioritárias. Devemos otimizar os recursos públicos,
articulando os recursos federais, os estaduais e os
municipais, num esforço conjunto da administração pública.
Quero dizer que a idéia de prioridade é um pouco mais ampla
que a de escolha de setor. Devemos definir qual é a ação do
poder do Estado, qual a ação exclusiva do Poder Municipal,
qual a ação que depende da participação da União. Devemos
ter clareza, quando definimos as ações para alocação de
recursos. Podemos otimizar a ação dos Poderes e saber
exatamente que ação do Poder Estadual deve ser priorizada,
principalmente quando a ação municipal não é suficiente para
se atender ás necessidades locais.
Sob esse ponto de vista, gostaria de citar mais um exemplo
da ação política em Minas Gerais, ação esta extremamente
eficiente. Foi o que os Deputados Federais fizeram em
relação à Constituição, num programa chamado PROMOVALE, que
é uma articulação dos recursos já alocados no Orçamento da
União, dando a esses recursos uma caracterização de programa
para atender às regiões dos vales do Mucuri e Jequitinhonha
e ao restante dos municípios do Norte de Minas. Na
elaboração desse trabalho, a Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral, conforme determinação do Governador Hélio
Garcia, já garantiu que, se o Governo Federal consolidar
isso como programa e colocá-lo no Orçamento da União, o
mesmo faremos em Minas Gerais.
Aqui gostaria, por intermédio do Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa, de solicitar aos Deputados de Minas
Gerais que têm vinculação especifica com aquela região que
façamos rapidamente uma reunião para definir, para o
Orçamento de 1994, um programa dirigido a essas regiões que
representasse a contrapartida do Estado ao programa que a
União pretende desenvolver.
Finalmente, gostaria de dizer que prioridade também tem uma

outra dimensão, que é a do tempo. Hoje as demandas do setor
público são infinitamente maiores que a capacidade que o
setor público tem de atender.
O Plano Plurianual nos permite usar a dimensão do tempo
para atender a essas demandas. As dimensões setorial,
espacial e temporal constituem o conceito de prioridade com
o qual temos de trabalhar.
Outro aspecto é a possibilidade de avaliarmos os custos e
os beneficias dos diferentes programas, para darmos
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prioridade aos programas de maior impacto e de retorno
social
Concluindo, gostaria de agradecer aos Srs. Deputados pela
colaboração e empenho, para trabalharmos juntos para o
engrandecimento do Estado de Minas Gerais, principalmente em
momentos tão difíceis como os que estamos vivendo. Agradeço,
ainda, a oportunidade de receber estas propostas, emanadas
de audiências públicas, e gostaria de confirmar aos senhores
que, por determinação do Governador Hélio Garcia, a
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral irá examinar
profundamente estas propostas e consolidá-las brevemente de
forma efetiva. Muito obrigado a todos.

Debates com o Plenário
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Vou aproveitar a
questão de ordem para antecipar ao Sr. Secretário um
requerimento que estamos encaminhando à Presidência da
Assembléia. A nossa preocupação, considerando que é um
processo inicial, é a de que o aprendizado seja o maior
possível; ai, temos duas questões: primeiro, que viesse do
Poder Executivo uma justificativa para a não-incorporação de
uma série de demandas, mesmo porque uma das preocupações da
resolução que regulamentou as audiências públicas é a de que
se dê retorno àquelas entidades que apresentaram
reivindicações. Em segundo lugar, temos demandas de duas
naturezas: umas voltadas, claramente, para a questão do
Orçamento e outras, de natureza temática, e, para que isso
se viabilize, a participação do Poder Executivo é
necessária.
Só queria adiantar essas duas necessidades e encaminharei o
requerimento no momento devido. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Gostaria de acrescentar algumas
considerações ao que disse o ilustre Secretário do
Planejamento. Relativamente às prioridades que vão ser
observadas, eu represento uma região que está completamente
divorciada do resto do Estado, os vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do São Mateus, não só pela fome, pela miséria e
pelo desemprego como pela falta de participação e vontade
política por parte do Governo. Acho que temos de diminuir
essas desigualdades regionais, e as audiências públicas vêm
atender a essa necessidade - digo isso embora tenha sido
contrário às audiências públicas naquele momento, porque o
funcionalismo público passava por uma greve muito séria e o
momento não era oportuno. Mas, de qualquer maneira, me
penitencio agora e gostaria de acrescentar que criamos a
Frente Parlamentar Pró-Desenvolvimento dos Vales do Mucuri,
Jequitinhonha e São Mateus, com o apoio de 66 Deputados,
para mobilizar a consciência e a vontade não só do
Secretário do Planejamento como também do Sr. Governador do
Estado, que, sabemos, tem interesse em diminuir essas
desigualdades. Enviamos documentação a V. Exa. e também à
Câmara Federal, para mostrar aos Deputados Federais a
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necessidade de se fazer alguma coisa, através de subsídios,
para aquela região tão sofrida que é o Nordeste mineiro.
Acreditamos que deverão ser observados novos critérios para
essa avaliação, porque o Nordeste não tem nada. Destinaram-
se 7 bilhões e pouco para o Norte, e para os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, apenas 1 bilhão e pouco. Não
quero, de maneira alguma, dizer que estou descontente, mas
gostaria que se fizesse uma avaliação mais criteriosa.
Gostaria que nessa avaliação se destinassem recursos para o
Nordeste de Minas Gerais de acordo com suas necessidades.
Não queremos tirar nada do Sul nem do Triângulo. Queremos
apenas oportunidades iguais. Acho que é pedir pouco para um
vale considerado como vale da miséria', embora não concorde
cern essa denominação; temos um povo bravo que precisa apenas
de apoio das autoridades constituídas deste Estado e da
União.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo
Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Gostaria de aproveitar a

oportunidade da presença do Secretário do Planejamento para
fazer uma consideração sobre a questão dos critérios
utilizados pela SEPLAN para definir o espaço geográfico das
macrorreglões. Pelas informações que tive, a Assembléia
utilizou o critério macrorregional adotado pela SEPLAN para
realizar suas audiências públicas. Quero manifestar aqui uma
preocupação, mas não sei se é adequada. Sabemos que as
audiências públicas são uma iniciativa pioneira da
Assembléia de Minas, visando o processo de elaboração do
Orçamento do Estado. Sabemos que elas são uma iniciativa
pioneira, dos pontos de vista administrativo, técnico e
político. Administrativo e técnico, na medida em que o
processo de planejamento orçamentário do Estado se beneficia
do contato direto com as lideranças do interior, com as
entidades e com a sociedade organizada do Estado. Ora,
sabemos que essas informações vão alimentar o processo de
elaboração do Orçamento, e sabemos ainda que a questão
geográfica é fundamental não só para o conhecimento da
realidade e das potencialidades das regiões, em todos os
setores, mas também para a acertada e adequada definição das
políticas públicas do Estado.
Sr. Secretário, o que eu fico sem saber é o critério
utilizado pela SEPLAN para definir o espaço das
macrorreglões. Conhecemos bem o interior do Estado e sabemos
que municípios integrantes da macrorregião polarizada por
Divinópolis não estavam participando da audiência naquela
cidade. Da mesma forma, municípios da minha região eleitoral
- como Barbacena e São João del-Rei, que estão integrados,
sem dúvida nenhuma, ao espaço geográfico polarizado por Juiz
de Fora, tanto econômica, social e politicamente quanto do
ponto de vista da administração pública - ficaram fora da
macrorregião de Juiz de Fora e incorporados na Macrorregião
de Divinópolis. Isso promove um desencontro, se
considerarmos que essas informações irão alimentar não só o
processo de elaboração do Orçamento, mas a própria definição



390

de prioridades políticas públicas setoriais. E o que queria
deixar registrado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Paulo Paiva.
O Secretário Paulo Paiva - Sr. Presidente, com a sua
permissão, gostaria de responder às três perguntas. Quanto
ao requerimento, concordo plenamente com ele e prometo que a
Secretaria do Planejamento irá encaminhar, formalmente, por
escrito, à Assembléia, as suas observações quanto ao mérito
e à pertinência da proposta. Também, me coloco, como sempre
me coloquei, à disposição da Assembléia para discutir as
questões relevantes do Estado.
Com relação à questão do PROMOVALE, no que se refere aos
recursos do Orçamento da União, gostaria de informar que
houve um corte de 50% neste ano. Os Deputados mineiros se
organizaram para preservar esses recursos. Como a União não
está incluindo recursos novos, a região do Norte de Minas,
principalmente os municípios que estão na área da SUDENE,
tem uma série de razões para um volume de recursos já
alocados num orçamento maior. Isso porque tem programas
específicos administrados pela SUDENE. Não houve, de forma
alguma, essa discrepância de 6 bilhões, posso lhe
assegurar, em nome da Bancada federal de Minas Gerais. Não
estamos discriminando esta nem aquela região. De fato, o
vale do Jequitinhonha, o vale do Mucuri e o vale do Suaçui
são regiões que merecem atenção especial.
Com relação à sua observação quanto ao processo de
regionalização do Estado de Minas Gerais, V. Exa. está
absolutamente correto. Essa divisão macrorregional do Estado
é antiga e precisa, urgentemente, ser revista e reavaliada.
A Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral fez
proposta de nova divisão regional para fins de planejamento.
Ela está consolidada num projeto de lei que virá à
Assembléia Legislativa para ser submetido a apreciação e
discussão. Realmente, não é uma tarefa fácil. Não
encontramos uma solução ideal. Sempre ficam os problemas de
difícil solução. Não obstante todo o esforço metodológico de
se definir regiões homogêneas, a própria dinâmica da
economia e da sociedade e algumas restrições de ordem
estatística de utilizar unidade contribuem para uma morosa
solução. Temos dificuldades em algumas áreas, principalmente
em áreas limítrofes. A proposta é ampliar o número de
macrorregiões. Suas observações são absolutamente
pertinentes e coincidem com as preocupações do Poder
Executivo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson

Pires.
O Deputado Wilson Pires - Gostaria de chamar a atenção de
VExa, para o fato de que, embora o vale do Mucuri esteja
colocado pelo IBGE na região do rio Doce - o que não é
correto -, estamos completamente integrados na penúria
sócio-econômica do vale do Jequitinhonha, pois é com este
vale que estamos identificados.
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Peço a atenção de VExa, para esse fato, pois quero
colocar as coisas nos seus devidos lugares, de acordo com
os interesses e prioridades daquela região.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a presença do
Sr. Secretário Paulo Paiva e de seus assessores, encerra a
presente reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL, DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE DEFESA SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
Teatro do Espaço Político-Cultural os Deputados Jorge
Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires, José Leandro e
Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social
Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; Francisco
Ramalho, Agostinho Patrus e João Marques, membros da
Comissão de Defesa Social; Marcos Helênio, Maria Olivia,
João Marques e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão de
Defesa do Consumidor. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Raul Messias, Hely Tarquínio, Gilmar Machado,
Elisa Alves, Milton Sailes, Célio de Oliveira, Anderson
Adauto, José Militão, Ermano Batista e Péricles Ferreira. O
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e esclarece que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião conjunta das citadas comissões. A
seguir, o Presidente designa o Deputado Agostinho Patrus
para a função de Coordenador dos trabalhos. Para fazer
exposição sobre o tema Financiamento da Seguridade Social,
Saúde, Assistência Social e Previdência Social, foram
convidados os Drs. José Saraiva Felipe, Secretário da Saúde.
e Marcelo Viana Estêvão de Moraes, Coordenador-Geral de
Estudos Previdenciários do Ministério da Previdência Social.
O Presidente convida-os a tomar assento à mesa. A
Presidência convida também a tomar assento á mesa o Dr.
Francisco Eduardo Barreto de Oliveira, técnico do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA-RJ -, que
participará da reunião como debatedor. Antes de passar a
palavra ao Coordenador, a Presidência informa aos presentes
que esta audiência pública conta com a participação das
Comissões Temáticas desta Casa, fazendo parte dos eventos
promovidos pela Assembléia Legislativa de Minas com o
objetivo de debater a revisão constitucional e receber
propostas e sugestões a serem encaminhadas ao Congresso
Nacional. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Agostinho Patrus, que atuará como Coordenador. O
Deputado Agostinho Patrus informa aos presentes a ordem dos
trabalhos e passa a palavra aos expositores e debatedores
que discorrem sobre o tema objeto da reunião, conforme
consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates todos



392

os parlamentares e convidados presentes. Logo após, O
Deputado Agostinho Patrus passa a Coordenação ao Deputado
Wilson Pires que dá continuidade aos trabalhos, anunciando a
presença de comitiva de Deputados da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, composta pelos Deputados
Renan Kurtz, Presidente; WilsOfl Mânica, 2g-Secretário; Júlio
César Caspani, Presidente da Comissão de Finanças e
Planejamento; Mário Limberger, Presidente da Comissão de
Economia e Desenvolvimento, e Hélio Musskopf, Vice-
Presidente da Comissão de Serviço Público. Respondidas as
questões que foram apresentadas aos expositores e
debatedores, o Coordenador, Deputado Wilson Pires, tece
considerações sobre o assunto e passa a palavra ao
Presidente, Deputado Jorge Hannas, que agradece a presença
dos convidados, dos parlamentares presentes e dos demais
participantes, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Agostinho Patrus - Adelmo

Carneiro Leão - Wilson Pires - José Leandro - Jorge Eduardo
- Francisco Ramalho - João Marques - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Glycon Terra Pinto - Raul Messias - Hely Tarquínio
- Gilmar Machado - Elisa Alves - Mílton Salles - Célio de
Oliveira - Anderson Adauto - José Militão - Ermano Batista -
Péricles Ferreira.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.949
(EX-PROJETO DE LEI No 1.472/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE FIXA OS NÍVEIS DE VENCIMENTOS DE CARGOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PARA TRABALHO DE MINAS GERAIS - IJTRAMIG - E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Às quinze horas do dia vinte e seis de agosto de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Eduardo Brás, Tarcísio Henriques (em substituição
á Deputada Maria Elvira, por indicação da Liderança do
PMDB), Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado Ajalmar
Silva, por indicação da Liderança do PRN), e Antônio
Fuzatto, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente ad hoc', Deputado Márcio Miranda,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Tarcísio
Henriques que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar o
parecer sobre o veto à Proposição de Lei ng 11.949. O
Relator, Deputado Dílzon Meio, emite parecer pela manutenção
do veto oposto à Proposição de Lei ng 11.949, incidente
sobre o art. 30 e seu parágrafo único, e sobre o art. 4Q.
Submetido a discussão e a votação, é o parecer aprovado.
Registram-se os votos contrários dos Deputados Tarcísio
Henriques e Antônio Fuzatto. A Presidência suspende a
reunião por alguns instantes, para a lavratura da ata de
encerramento dos trabalhos desta comissão. Reaberta a
reunião, o Presidente solicita ao Deputado Eduardo Brás que
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proceda à leitura da ata desta reunião, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Márcio Miranda, Presidente - Eduardo Brás - Tarcísio

Henriques. -
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA 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
As nove horas e cinqüenta minutos do dia dois de setembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho II
os Deputados Tarcísio Henriques (em substituição ao Deputado
Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do PMDB),
Agostinho Patrus (em substituição ao Deputado Jorge Hannas,
por indicação da Liderança do PFL) e João Batista (em
substituição ao Deputado José Braga, por indicação da
Liderança do PDT), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental e na ausência do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Tarcísio Henriques assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Batista que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência esclarece que a
reunião se destina a apreciar o parecer sobre o veto parcial
à Proposição de Lei ng 11.947. Na ausência do Relator,
Deputado José Leandro, a Presidência redistribui a matéria
ao Deputado João Batista, que emite parecer concluindo pela
manutenção do veto parcial à Proposição de Lei ng 11.947,
incidente sobre o 1Q do art. 3o da proposição. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - João Batista - Agostinho

Pat rus.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.280/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em
epígrafe modifica o art. 2o da Lei ng 10.083, de 28/12/89,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona.
Publicada em 25/6/93, a matéria foi distribuída às
comissões competentes a fim de receber parecer, nos termos
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do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, cabendo-
nos a incumbência de nos pronunciar preliminarmente sobre o
projeto.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por escopo modificar a destinação
de imóvel doado, por meio da Lei ng 10.083, pelo Poder
Executivo ao Município de Fama. Na citada lei, não houve
previsão de reversão do imóvel ao patrimônio do doador no
caso do não-cumprimento da finalidade prescrita, ou seja, a
instalação e o funcionamento de um clube social.
Mas, como até a presente data não foi cumprida a
determinação legal, pretende o autor da matéria em exame
modificar a destinação do imóvel prevista na lei
supramencionada e estabelecer um prazo de três anos para o
cumprimento do preceito legal, sob pena de reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado.
Com relação aos aspectos jurídico-constitucionais
pertinentes ao projeto, não vislumbramos óbice quanto à
iniciativa da matéria e ao seu conteúdo, notadamente à luz
do art. 61, XV, da Constituição Estadual.

Conclusão
Ex positis, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.280/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.496/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva criar linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal entre as cidades de Araporã, Centralina e
Canápol is.
Publicado em 1/7/93, vem agora o projeto a esta comissão,
para exame preliminar, em cumprimento ao disposto no art.
195, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo dispõe a Constituição mineira em seu art. 10, IX,
compete ao Estado "explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços de transporte ferroviário e
aquaviário que não transponham os limites do seu território
e o rodoviário estadual de passageiros.
A Assembléia Legislativa, por seu turno, deve apreciar a
matéria, cumprindo assim o mandamento contido no art. 61,
XIX, do mesmo diploma constitucional, a saber:
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:

XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado
no lg do art. 25 da Constituição da República..
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Observa-se não haver vedação constitucional no que tange à
criação de linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, devendo a proposta parlamentar ser apreciada
por esta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
.496/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.499/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação da
Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Diamantina.
Publicada em lg/7/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A declaração de utilidade pública é regulada pela Lei no
5.830, de 1971, que estabelece a exigência de a entidade
pleiteante estar em funcionamento há mais de dois anos, ter
diretoria composta de pessoas idôneas, que nada recebam pelo
exercício de suas funções, e estar voltada para o
atendimento desinteressado à comunidade.
A entidade em questão atende a todos os requisitos da
supracitada lei. Assim, não encontramos óbice à tramitação
da proposição em referência.
No entanto, apresentamos à matéria a Emenda ng 1, abaixo
transcrita, a fim de retificar a denominação da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.499/93, com a Emenda nQ 1.

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

da Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Diamantina.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO

NQ 4.586/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, vem à Mesa
para receber parecer o requerimento em epígrafe, publicado
em 12/8/93. A proposição objetiva seja formulado pedido de
informação ao Secretário da Saúde acerca da implantação do
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Núcleo de Transplantes de Medula, a que alude o Ofício ng
2.751, de 30/10/92, daquela Secretaria.
Nesse oficio, o titular da Pasta da Saúde dá ciência ao
Deputado Márcio Miranda, membro da Comissão de Saúde e Ação
Social desta Assembléia, da inclusão, em anteprojeto, do
referido núcleo.

Fundamentação
A matéria em exame fundamenta-se no art. 101, VIII, do

Regimento Interno da Assembléia, que dispõe:
"Art. 101 - As comissões, em razão da matéria de sua

competência ou da finalidade de sua constituição, cabe:

VIII - encaminhar, através da Mesa da Assembléia, pedido
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.
Trata-se de proposição 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 Regimento
Interno.
No que diz respeito ao mérito, entendemos que o
requerimento em exame versa sobre matéria conveniente e
oportuna, considerando que a informação a ser encaminhada a
esta Casa permitirá o pleno exercício da ação fiscalizadora
do Poder Legislativo com relação a tema de relevante
interesse público.

Conclusão
Não havendo óbice de ordem constitucional, legal ou
regimental aos termos do Requerimento ng 4.586/93, opinamos
por sua aprovação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, Relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
No 4.596/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus, vem à Mesa para
receber parecer o requerimento em epígrafe, publicado em
13/8/93. Solicita o parlamentar seja transcrito, nos anais
da Casa, artigo de autoria do Ministro Mário Pacini,
publicado no jornal 'Estado de Minas", em 17/7/93, com o
título "Fundação Hilton Rocha".

Fundamentação
O requerimento em exame está sujeito à deliberação do
Plenário, nos termos do art. 245, XIII, do Regimento
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa,
conforme dispõem os arts. 246 e 80, VIII, "c', do mesmo
diploma.
O artigo cuja transcrição S. Exa. requer versa sobre a
Fundação Hilton Rocha e sobre o trabalho ali realizado por
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seu eminente idealizador e por sua proficiente equipe. Seu
autor logrou descrever, de forma precisa, a obra que vem
sendo executada pela fundação, a qual deve constituir
exemplo para as gerações futuras. Discorreu, ainda, sobre a
importância da entidade na formação e na especialização de
profissionais da Medicina.

Consideramos que a inserção da matéria nos anais da Casa
contribuirá para a evocação de uma das mais engrandecedoras
páginas da história médica mineira, a qual entendemos deve
ser perenizada por todos os meios que a isso se prestarem.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.596/93, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, Relator -
Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Amilcar Padovani.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
No 4.601/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, vem à Mesa para
receber parecer o requerimento em epígrafe, publicado em
14/8/93.

Objetiva-se, por intermédio da referida proposição, seja
formulado pedido de informações ao Sr. Secretário de Estado
da Casa Civil, consubstanciado no envio dos seguintes
documentos à Assembléia Legislativa: relação dos convênios
firmados por aquela Secretaria de Estado no período
compreendido entre 15/3/87 e 15/3/91; cópias dos convênios
firmados por aquela Secretaria entre lg/1/89 e 31/7/89, bem
como cópias dos cheques administrativos emitidos pelo órgão
competente daquela Pasta referentes aos mencionados
convênios.

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

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54.
2, da Carta Estadual, a seguir transcrito:

Art. 54 - ......................
- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido 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
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da Mesa, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do
aludido estatuto.
No que se refere ao mérito, entendemos que a proposição em

exame versa sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em
vista que os documentos solicitados constituirão valioso
subsídio para a ação fiscalizadora de que o Poder
Legislativo é constitucionalmente incumbido, no que se
refere ao estabelecimento de convênios por parte do poder
público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.601/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, Relator - Elmiro
Nascimento - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
NQ 4.627/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, vem á Mesa para receber parecer o
requerimento em epígrafe, publicado em 21/8/93. Objetiva-se,
por intermédio da proposição, seja formulado pedido de
informações ao Sr. Secretário de Estado da Educação acerca
do Plano de Carreira da Educação.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência

privativa da Assembléia Legislativa por força do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, in verbis':
'Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;.
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54,

2g, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
Art. 54 - ...............................................
2g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.
Trata-se, ainda, de matéria sujeita á 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 se
caracteriza como conveniente e oportuna. As informações
solicitadas permitirão a esta Casa tomar conhecimento das
propostas da Pasta da Educação para o plano de carreira que
vem sendo elaborado e preparar-se para a discussão do
assunto, que é de relevante interesse público.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 4.627/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator -
Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
No 4.632/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, vem à Mesa para
receber parecer o requerimento em epígrafe, publicado em
21/8/93. O parlamentar objetiva sejam solicitadas
informações ao Sr. Governador do Estado, consubstanciadas no
envio a esta Casa de cópia do relatório da auditoria
realizada para apurar irregularidades em ações trabalhistas
na empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS.

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no domínio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, ex vi" do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, que determina o seguinte:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54, 30,

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

informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".
O requerimento está sujeito à apreciação do Plenário,

conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno da
Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa,
nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d, do aludido
estatuto.
Analisada sob o enfoque do mérito, entendemos que a
proposição versa sobre matéria de interesse público, tendo
em vista que a resposta às informações solicitadas por seu
intermédio subsidiará a ação fiscalizadora do Poder
Legislativo no que diz respeito à MGS, empresa que integra a
administração indireta do Estado na qualidade de sucessora
da CREDIREAL.
Entendemos ser necessária a apresentação da Emenda ng 1
para conferir aos termos da proposição maior clareza e da
Emenda flQ 2 para se complementar o nome da empresa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.632/93, com as emendas a seguir apresentadas.
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EMENDA NQ 1
Substitua-se a expressão .... cópia da auditoria.... pela

expressão

 

 cópia do relatório da auditoria....".
EMENDA NQ 2

Substitua-se a expressão MGS - Minas Gerais
Administração ......pela expressão Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. - MGS ......
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, Relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani.
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Belo Horizonte, sábado, 18 de setembro de 1993

ATA

ATA DA 433ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e Sebastião Helvécio
SUMARIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.654 ao
1.659/93 - Requerimentos do ng 4.735 ao 4.742/93 -
Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz e outros,
Bonifácio Mourão, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e
Agostinho Patrus - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Saúde e Ação Social e dos Deputados Sebastião Helvécio, Elmo
Braz, Wilson Pires, Reinaldo Lima, Agostinho Patrus (2) e
Tarcísio Henriques (4) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio Fuzatto, Maria José
Haueisen, Antônio Pinheiro, Gilmar Machado, Tarcísio Henri-
ques e Marcos Helênio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Designação de membro
de comissão - Requerimentos: Requerimento do Deputado Romeu
Queiroz e outros; deferimento - Requerimentos dos Deputados
Bonifácio Mourão e Geraldo Rezende; aprovação - Requerimento
do Deputado Marcos Helénio; discurso do Deputado Roberto
Carvalho; aprovação - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus; aprovação - 2a Fase: Acordo de Lideranças - Decisão
da Presidência - Discussão e votação de proposições:
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei ng 1.645/93;
aprovação, com a Emenda ng 1 - Discussão, no lg turno, do
Projeto de Lei flQ 1.610/93; aprovação, com a Emenda ng 1 -
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei ng 1.611/93;
aprovação - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.294/93; aprovação, com a Emenda ng 1 - Discussão, no 2g
turno, do Projeto de Lei no 1.278/93; aprovação, na forma do
vencido no lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Iva José - Jaime Martins - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Leandro
- José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
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Ronaldo Vasconcelios - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.654/93

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Carmo da Mata imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Carmo da Mata imóvel de propriedade
do Estado, constituído de área de 8000m2 (Oito mil metros
quadrados), dando frente para a Rua Coronel Matos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1993.
Mílton Salies
Justificação: O presente projeto de lei se justifica pelo
fato de o Estado haver recebido em doação o imóvel
supramencionado e até a presente data ainda não ter
manifestado desejo algum de utilizá-lo.
- 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 1.655/93
Torna obrigatório o registro, na conta de consumo, do
percentual do aumento tarifário praticado por empresas
concessionárias e permissionárias de serviço público que
atuam no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam as empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, cobrados sob a forma
de tarifa, obrigadas a fazer constar o percentual de aumento
na conta de consumo do mês em que houver reajuste tarifário.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1993.
Anderson Adauto
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Justificação: O Código de Defesa do Consumidor coloca a
transparência entre os p rincípios básicos que regem as
relações de consumo.

o poder público, no entanto, na qualidade de agente
fornecedor de serviços, não se tem preocupado em esclarecer
a classe consumidora, principalmente no que tange aos
aumentos tarifários.
O projeto de lei em tela visa, sobretudo, a ajustar o

comportamento das empresas concessionárias e permissionárias
de serviço público que atuam em Minas Gerais ao espirito da
legislação que regula as relações de consumo.
Com efeito, a publicação do índice de aumento tarifário

diretamente na conta do usuário levará a este a informação,
que, na maioria das vezes, passa despercebida, por ser
divulgada apenas se utilizando os veículos de comunicação de
massa existentes.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.656/93
Declara de utilidade pública a Associação Feminina

Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, 16 de setembro de 1993.
Alvaro Antônio

Justificação: A Associação Feminina Comunitária do Bairro
Ouro Preto e Adjacências é uma entidade sem fins lucrativos,
cujo objetivo é defender os interesses e direitos das
mulheres do bairro e da região, promovendo a mais ampla
integração. Divulgar e promover debates, campanhas e
encontros, visando ao esclarecimento de problemas de
interesse das mulheres, jovens e crianças, é uma das
finalidades da associação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.657/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE-RP -, com sede no
Município de Rio Piracicaba
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE-
RP -, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1993.
Agostinho Patrus
Justificação: A APAE de Rio Piracicaba é uma sociedade
civil, de caráter assistencial que objetiva criar e
incentivar a criação de estabelecimentos especializados
destinados á educação do excepcional.
A entidade promove, ainda, estudos, palestras e
conferências sobre os problemas do excepcional e sobre o seu
adequado tratamento, prestando orientação nesse sentido a
escolas estaduais e municipais, associações comunitárias e
postos médicos. A par disso, a associação presta amplo
atendimento médico-odontológico ao excepcional, além de
estimular e desenvolver sua profissionalização.
Trata-se, portanto, de uma organização modelar, que merece

obter a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.658/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Cristina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Cristina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro 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 Cristina. Tem as finalidades de estudar,
planejar e executar atividades de assistência do excep-
cional; identificar os problemas locais e apresentar
projetos para o atendimento a esses problemas e promover o
bem-estar, a proteção e o ajustamento em geral de crianças
ou adolescentes chamados excepcionais.
O estatuto da entidade está registrado no Cartório de
Registro Especial de Títulos e Documentos e Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da Comarca de Cristina, sob o flQ de
ordem 32, no livro A-1 de Registro, e apontado sob o ng
2.202. Conforme atesta a Juíza de Direito da Comarca de
Cristina, a associação está em pleno e regular fun-
cionamento, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não auferem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI NQ 1.659/93
Declara de utilidade pública a Creche Terra Nova da Vila

Acaba Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Terra Nova da Vila Acaba Mundo, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1993.
Márcio Miranda
Justificação: A Creche Comunitária Terra Nova da Vila Acaba

Mundo, entre as 7 e as 17 horas, é o verdadeiro lar de 85
crianças de até 6 anos. A creche substitui as mães que
trabalham fora de casa o dia inteiro e, nessa ausência
compulsória, fica sendo a família, a alimentação, a babá dos
pequenos. Uma dedicada equipe, formada por uma coordenadora,
uma professora, três monitoras, uma cozinheira, uma
faxineira e uma auxiliar de serviços externos, além de uma
funcionária da Escola Municipal Benjamim Jacob, também
professora, propicia cuidados e assistência em níveis de
berçário e maternal. Ministra-se o ensino formal àqueles já
com 6 anos, e uma colaboradora da Paróquia de São Mateus dá
catecismo. Há o objetivo de facilitar aos assistidos o
ingresso na escola pública com algumas oportunidades e
condições de outras crianças matriculadas na la série do 1
grau.
As atividades da creche incluem, também, horários de
repouso e recreação, banho diário, noções de saúde e higiene
pessoal, reuniões mensais com as mães e festividades, tais
como a Festa da Família. São fornecidas três refeições: café
da manhã, almoço e jantar.
Houve, em fins do ano passado e início de 1993, tratamento
dentário para as crianças atendidas, em colaboração com a
Prefeitura Municipal. A Vila Acaba Mundo não dispõe de posto
de saúde, por isso, nas necessidades de assistência à saúde,
a creche conduz o paciente até o Ambulatório Carmo-Sion.
Trata-se de voluntariosa e modelar organização de

assistência social e promoção humana, que está a merecer a
declaração de utilidade pública, agora proposta.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

Ng 4.735/93, d
formulado apelo
seja aumentado
serve ao Bairro
Horizonte.
Ng 4.736/93, d

formulado apelo

REQUERIMENTOS
Deputado Ermano Batista, solicitando seja

ao Presidente do BH-TRANS com vistas a que
número de veículos coletivos na linha que
Capitão Eduardo. no Município de Belo

Deputado Ermano Batista, solicitando seja
ao Presidente da TELEMIG com vistas à
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instalação de um telefone comunitário no Bairro Capitão
Eduardo, no Município de Belo Horizonte.
No 4.737/93, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
CREDIREAL com vistas a que seja sustada a demissão de
funcionários e a que sejam readmitidos os já dispensados na
região de Governador Valadares. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)
No 4.738/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário da Educação com vistas a que seja ampliado o
número de vagas gratuitas para o 2g grau em todo o Estado.
(- A Comissão de Educação.)
Ng 4.739/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam
solicitadas ao Presidente da CEMIG informações acerca das
providências tornadas pela empresa para colocar-se em
conformidade com as exigências da Lei Federal ng 8.631, de
4/3/93. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.740/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
UFMG por ter sido considerada pela publicação da Editora
Abril Guia do Estudante como a segunda melhor universidade
do Pais.
Ng 4.741/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a TV
Montes Claros pela passagem de seu 13g aniversário. (-
Distribuídos á Comissão de Educação.)
Ng 4.742/93, da Comissão de Fiscalização Financeira,
solicitando seja formulado apelo à comissão constituída pela
Resolução Conjunta no 575/93 com vistas a que seja enviado ã
comissão signatária o relatório com as decisões tomadas pela
citada resolução conjunta referentes ao problema
orçamentário da FAPEMIG. (- A Mesa da Assembléia.)
Dos Deputados Romeu Queiroz e outros, solicitando a
convocação de uma reunião especial em homenagem ao ex-
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja formulado
apelo ao Delegado Regional do Banco Central do Brasil com
vistas a que seja determinado que as agências bancárias dos
Estados funcionem, no mínimo, das 9 às 17 horas, para
atendimento ao público.
Do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Delegado Regional do Banco Central do Brasil com
vistas à obtenção de esclarecimentos sobre a existência e a
movimentação de contas-fantasmas na agência do Banco
Brasileiro Comercial S.A. da cidade de Uberlândia.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor com vistas à emissão de
parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.620/93, do Deputado João
Bat ista.
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando reunião conjunta
das Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização
Financeira para a apreciação da Lei Complementar ng 22/92,
do Tribunal de Justiça.
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Saúde e Ação Social e dos Deputados Sebastião Helvécio,
Elmo Braz, Wilson Pires, Reinaldo Lima, Agostinho Patrus (2)
e Tarcísio Henriques (4).

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Antônio Fuzatto, Maria
José Haueisen, Antônio Pinheiro, Gilmar Machado, Tarcísio
Henriques e Marcos Helênio proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - informando a aprovação dos Projetos de
Lei nos 1.370/93, do Deputado Aílton Vilela; 1.040/92, do
Deputado Homero Duarte, e 1.384/93, do Deputado José
Bonifácio (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Sebastião Helvécio - informando sua filiação ao PP; Elmo
Braz - comunicando sua filiação ao PP; Wilson Pires - dando
ciência de sua filiação ao PP e solicitando à Mesa que passe
a configurar legenda nos documentos por eles subscritos;
Reinaldo Lima - informando que deixa de participar da
Comissão de Justiça como membro efetivo; Agostinho Patrus
(2) - indicando o Deputado Ermano Batista como membro
efetivo da Comissão de Justiça e informando que deixa de
participar da Comissão de Agropecuária como membro suplente
(Ciente.); Tarcísio Henriques (4) - dando ciência do
falecimento de Natália Lima de Oliveira, de Balbina Augusta
Coimbra, de Angela Laroca Póvoa e de Hornia Mendes de Sousa,
ocorrido em Cataguases (Ciente. Oficie-se.).

Designação de Membro de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa temporariamente o
Deputado Reinaldo Lima como membro suplente da Comissão de
Agropecuária para ocupar a vaga do Deputado Agostinho
Patrus, tendo em vista a renúncia deste.

Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Sobre a mesa
requerimento do Deputado Romeu Queiroz e outros, solicitando
a convocação de uma reunião especial em homenagem á memória
do ilustre ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que teria
completado 91 anos de idade no dia 12 do corrente. 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 Deputados Bonifácio Mourão -
encaminhamento de solicitação ao Delegado Regional do Banco
Central do Brasil para que adote providências a fim de que
as agências bancárias do Estado de Minas Gerais funcionem
das 9 às 17 horas para atendimento ao público; e Geraldo
Rezende - formulação de apelo ao Delegado Regional do Banco
Central do Brasil para que sejam prestados esclarecimentos
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quanto à existência e à movimentação de contas-fantasmas na
agência do Banco Brasileiro Comercial S.A. na cidade de
Uberlância.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
Vice-Líder do PT, em que solicita, com base no art. 190 do
Regimento Interno, a audiência da Comissão de Defesa do
Consumidor, para que emita parecer sobre o Projeto de Lei ng
1.620/93, do Deputado João Batista, que disciplina as
reclamações relativas às prestações de serviços públicos a
que se refere o 4g do art. 40 da Constituição Estadual.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Roberto
Carvalho.
- O Deputado Roberto Carvalho profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado o requerimento apresentado pelo Deputado Agostinho
Patrus - realização de reunião conjunta das comissões
competentes para apreciação do Projeto de Lei Complementar
ng 22/92.

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.
- Vêm à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, Lideres de Bancada com
assento nesta Casa, comunicam a V. Exa. que acordam em que o
Projeto de Resolução ng 1.510/93 seja retirado da pauta da
presente reunião, tendo em vista a necessidade de maiores
entendimentos em torno da matéria nele contida.
Sala das Reuniões. 16 de setembro de 1993.
Maria José Haueisen - Tarcísio Henriques - Agostinho Patrus
- Ivo José - Hely Tarquinio.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo firmado pelas Lideranças da
Casa e faz retirar da pauta o Projeto de Resolução no
1.510/93.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.645/93, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a refinanciar, junto à União, as operações
de crédito interno de responsabilidade das administrações
direta e indireta do Estado de Minas Gerais, junto a órgãos
e entidades controlados, direta ou indiretamente, pela
União. A Comissão de Justiça conclui pela constituciona-
lidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto, com a Emenda
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no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
flQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está aprovado o Projeto de
Lei no 1.645/93, no lo turno, com a Emenda ng 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
Discussão, no 10 turno, do Projeto de Lei no 1.610/93, da

Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o Fundo de Previdência
Complementar do Servidor da Secretaria da Assembléia
Legislativa - PRELEGIS - e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto, com a Emenda no
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, no
lg turno, o Projeto de Lei nQ 1.610/93, com a Emenda no 1. A
Mesa da Assembléia.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.611/93, da

Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o Fundo Habitacional da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB -
e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. A Mesa da Assembléia.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei no 1.294/93, do
Deputado José Leandro, que institui a Semana da Cultura no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação, com a Emenda no 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovada. Está, portanto, aprovado, no lQ turno, o Projeto
de Lei no 1.294/93, com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Educação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1.278/93. do
Deputado Roberto Luiz Soares, que autoriza o Poder Executivo
a doar terreno de propriedade do Estado ao Município de
Soledade de Minas. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lo turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, no
lQ turno, o Projeto de Lei no 1.278/93 na forma do vencido
no lo turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 17, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.200/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.200/92, do Deputado José Ferraz, 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.
Após ser publicado, o projeto de lei em tela foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando as Emendas ngs 1 e 2. Compete-nos,
agora, emitir parecer sobre a matéria para o lo turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A presença das mulheres no mercado de trabalho se faz a
cada dia mais marcante. Elas desenvolvem, com grande
potencial, seu trabalho, tanto como empregadas quanto como
empregadoras.
A entidade em apreço visa a dar apoio e orientação às
mulheres, de forma tal que elas se integrem nesse mercado de
trabalho e desenvolvam sua capacidade empresarial, ampliando
conhecimentos com novas técnicas de gerenciamento e
organização.
Tendo seções em outros Estados, a entidade em tela
proporciona prioritariamente o desenvolvimento
socioeconômico da mulher brasileira de baixa renda, o que
torna a entidade merecedora de ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.200/92. no 1Q turno, com as Emendas ngs
1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.382/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Tarcísio Henriques,
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do
Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede no Municipio
de Belo Horizonte.
Publicado o projeto, recebeu ele a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cabe, agora,
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a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame realiza um trabalho de grande alcance
social, notadamente no que diz respeito á defesa dos
direitos e interesses coletivos dos servidores remunerados
da Justiça. Assim, entendemos ser oportuna a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.382/93, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.536/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Educacional Quintal Mágico, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Publicado, foi o projeto á Comissão de Constituição e
Justiça que não encontrou impedimento a sua tramitação na
Casa. Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria
para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A integração social das pessoas portadoras de deficiência
física é um problema que está presente no cotidiano de
todos os municípios, lugarejos, vilas, etc. A luta pela
conquista dessa integração é árdua e cansativa, mas
gratificante, visto que seus resultados valorizam esse
segmento colocado à margem da sociedade e dignificam o
trabalho daqueles que a empreendem. Lutando por essa causa,
a entidade em apreço desenvolve suas atividades há mais de
dois anos. Nada mais justo, portanto, que lhe conceder a
declaração que postula.

2
	

Conclusão
C)

	

	
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.536/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.547/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores dos Bairros Manoel Honório e Bairu,
com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado o projeto, recebeu ele parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cabe, agora,
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a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
no lo turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame dirige suas ações no sentido do bem-
estar das comunidades dos Bairros Manoel Honório e Bairu,
prestando relevantes serviços a seus moradores. Isso posto,
quanto ao mérito, entendemos ser oportuna a declaração de
utilidade pública da entidade.

Conclusão
Em virtude das razões aduzidas, somos pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.547/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1568/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a edição do Suplemento Literário de
Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada no Diário do Legislativo do dia 14/8/93, a
proposição, com tramitação em regime de urgência e em
reunião conjunta de comissões, conforme requerimento do
Deputado Romeu Queiroz aprovado em Plenário, com base nos
arts. 274. II, e 129, III, do Regimento Interno, foi
distribuída às comissões supramencionadas para receber
parecer, consoante o disposto no art. 103 do referido regi-
mento.

Fundamentação
Compete ao Estado membro, nos termos do art. 25, 1, da
Constituição Federal, c/c o art. 10, XV, da Carta Estadual,
legislar privativamente sobre matérias de sua competência.
A retomada da publicação do "Suplemento Literário" do
"Minas Gerais", agora como "Suplemento Literário de Minas
Gerais', filia-se ao conjunto de políticas governamentais
que visam à promoção e ao desenvolvimento artístico e
cultural do Estado.
A iniciativa do Governador do Estado, no processo
legislativo, está conforme aos dispositivos constitucionais
que regulamentam a matéria, em especial os arts. 90, XIV, e
66, III, b, da Constituição Estadual, na medida em que, no
projeto, se vincula a edição do suplemento literário à
Secretaria da Cultura, na qual é criada superintendência,
com os cargos necessários.
Assim sendo, por estar de acordo com os princípios
constitucionais que regem a competência e a iniciativa no
processo legislativo e por não conter, em seus dispositivos,
nenhuma afronta às normas ou ao espirito das Cartas Federal
e Estadual, nada obsta à normal tramitação da proposição.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.568/93.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Agostinho Patrus, Relator -

Jorge Eduardo - Marcos Helênio.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do

Estado, dispõe sobre a edição do Suplemento Literário de
Minas Gerais e dá outras providências.
Publicado em 14/8/93, o projeto, com tramitação em regime
de urgência e em reunião conjunta de comissões, conforme
requerimento do Deputado Romeu Queiroz aprovado em Plenário,
foi distribuído a esta comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer de mérito.

Fundamentação
O antigo Suplemento Literário" do Minas Gerais sempre
foi um dos mais importantes instrumentos de divulgação das
manifestações culturais mineiras, abrigando, em suas páginas
ou na sua direção, figuras do porte de Carlos Drumond de
Andrade ou Murilo Rubião.
A transformação recente por que passou a Imprensa Oficial
agora autarquia voltada primordialmente para a atividade de
produção gráfica, teve como desdobramento a renovação do
Suplemento Literário, agora Suplemento Literário de
Minas Gerais', e a transferência da responsabilidade pela
sua edição para a Secretaria da Cultura.
Em sua nova fase, o suplemento pode, além de reviver as
antigas tradições, transformar-se em um importante
instrumento para o incentivo da produção cultural no Estado.
As transformações na estrutura administrativa da Secretaria
da Cultura, com a conseqüente criação de cargos, estão de
acordo com os princípios e as leis que regem a matéria.

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

Lei no 1.568/93.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Jaime Martins - José Renato.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a edição do "Suplemento Literário de Minas
Gerais" e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta de comissões, a Comissão
de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
admissibilidade do projeto, sob os aspectos da juridicidade,
da constitucionalidade e da legalidade.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública, examinando

o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação.
Compete, agora, a esta comissão analisar a matéria no

âmbito de sua competência.
Fundamentação
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Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto de lei
em análise não encontra óbice à sua aprovação.
Para atender às despesas decorrentes de sua execução, o
projeto autoriza, em seu art. 90, a abertura de 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 art. 43
da Lei Federal nQ 4.320, de 1964.

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

ng 1.568/93, no lo turno.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato, Relator - Célio

de Oliveira - Jaime Martins - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.645/93
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
refinanciar operações de crédito interno de responsabilidade
da administração direta e indireta do Estado de Minas
Gerais, junto a órgãos e entidades controladas, direta ou
indiretamente, pela União.
Publicada no Diário do Legislativo do dia 14/9/93, veio a
proposição, em regime de urgência, a esta comissão nos
termos do art. 69 da Constituição do Estado e do art. 220 e
seguintes do Regimento Interno para, no que tange aos
aspectos de sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, ser submetida a exame preliminar, em reunião
conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por finalidade autorizar o
Poder Executivo a contratar com a União o refinanciamento de
dívidas oriundas de operações de crédito interno, vencidas e
vincendas, junto a órgãos e entidades controladas, direta ou
indiretamente, pela União, contraídas pelo Estado ou por
suas autarquias, fundações públicas e empresas das quais
detenha, direta ou indiretamente, o controle acionário.
A matéria insere-se no âmbito do disposto no art. 90,
XVIII, da Constituição do Estado, que diz competir
privativamente ao Chefe do Executivo contrair empréstimo
interno, sendo ainda sujeitas à apreciação desta Casa suas
iniciativas legislativas que envolvam divida pública,
abertura e operação de crédito.
Desse modo, a matéria sobre a qual versa o projeto

justifica a anuência do Poder Legislativo, que deve ser dada
sob a forma de lei, nos termos do art. 61, IV, da
Constituição do Estado.

Conclusão
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Ante o exposto, somos pela Constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nç
1.645/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente e Relator - Jorge Eduardo -

Agostinho Patrus - José Renato.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
autoriza o Poder Executivo a refinanciar as operações de
crédito interno de responsabilidade das administrações
direta e indireta do Estado, junto á União e a órgãos e
entidades por ela controlados, direta e indiretamente, e dá
outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com esta comissão, a

Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
admissibilidade sob os aspectos da Constitucionalidade, da
juridicidade e da legalidade do projeto em tela.
Agora, vem o projeto de lei em epígrafe a esta comissão,

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

A proposição em apreço visa a reordenar o pagamento de
dívidas estaduais, mediante parcelamento compatível com os
recursos do Tesouro do Estado, além de permitir melhores
condições para a consolidação dos saldos devedores
decorrentes de operações de crédito interno realizadas por
órgãos e entidades da administração estadual, para efeito de
refinanciamento junto à União.
As medidas propostas no projeto de lei em causa serão
fundamentais para o saneamento das finanças do Estado.
Com vistas à complementação necessária do presente projeto
de lei em exame, estamos propondo a Emenda nQ 1, que visa a
conferir melhor disciplina à Lei nQ 10.432, de 16/1/91, a
qual, nos seus arts. 3Q, 4Q e 5Q, autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar empréstimos no País ou no exterior
destinados à solução do problema de transportes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A referida lei, entretanto,
é omissa, uma vez que não autoriza o Poder Executivo a
conceder garantia ou contragarantia em operações de crédito
contratadas em consonância com seus dispositivos legais,
exigindo, pois, a edição de emenda que preencha tal lacuna.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.645/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, a seguir
transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
Art . .... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

garantias ou contragarantias, em Direito admitidas, em
operações de crédito contratadas com base na autorização
concedida pelos arts. 3g, 4Q e 5Q da Lei nQ 10.432, de 16 de
janeiro de 1991, destinadas à solução do problema de
transporte coletivo na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.".
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -
Baldonedo Napoleão - Jaime Martins.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.383/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Célio de
Oliveira, tem por escopo declarar de utilidade pública a
Creche Escola Semente do Amanhã - ESAL -, com sede no
Município de Lavras.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, compete-nos,
agora, emitir parecer sobre ele para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Creche Escola Semente do Amanhã é uma entidade civil sem
fins lucrativos, que tem por finalidade amparar os filhos
das pessoas diretamente ligadas à Escola Superior de
Agricultura de Lavras, menores de 7 anos.
A outorga do título declaratório de utilidade pública virá,
por certo, facilitar a luta da entidade na consolidação de
seus ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.383/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2QTURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.411/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.411/93, do Deputado José Laviola,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba.
Após aprovação do projeto no lg turno, na forma original
compete-nos, agora, emitir parecer sobre ele para o 20 turno

z
 

de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A associação em questão trabalha há vários anos dando
proteção e assistência a menores desassistidos social e
materialmente. Como todas as entidades assistenciais, luta
com dificuldades para se manter e cumprir fielmente suas
finalidades estatutárias.
Pelos relevantes serviços que tem prestado à comunidade
rio-pombense, dando instrução profissional às crianças e aos
adolescentes desamparados, colocando-os em condições de
igualdade no mercado de trabalho, a entidade merece o título
declaratório de utilidade pública que postula.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.411/93, no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.412/93

Comissão de Saúde e Ação Social
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Movimento dos Sem Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no
Município de Uberaba.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre ele para o 2g turno de deliberação
conclusiva. Segue anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em exame desenvolve um importante trabalho de
cunho social, voltado, sobretudo, para a aquisição de
moradias para as pessoas carentes.
Ademais, o Movimento dos Sem Teto de Uberaba desenvolve
ações de infra-estrutura nas áreas de lazer, educação e
saneamento.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

comissão no lg turno.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.412/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.412/93

Declara de utilidade pública a entidade Movimento dos Sem
Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Movimento dos Sem Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.416/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.416/93, do Deputado Mílton Salles,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores de Açucena - AMORA -, com sede nesse município.
Aprovada a matéria no lQ turno, na forma proposta, compete-
nos, agora, emitir parecer sobre ela para O 20 turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por finalidade prestar serviços à

comunidade, coordenando programas de desenvolvimento, infra-
estrutura sanitária e assistência social.
Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão



418

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.416/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q 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 em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Casa da
Criança, com sede no Município de Campanha.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma original, compete-
nos, agora, emitir parecer sobre ele para o 2g turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
Em meio a tanta violência e desrespeito a que são

submetidas muitas crianças, surge uma entidade que propicia
a elas condições dignas de sobrevivência, dando-lhes,
sobretudo, carinho. Manifestações de auxílio e assistência a
esse segmento da população merecem o aplauso e o
reconhecimento de todos. E, portanto, de extrema justiça
declarar-se de utilidade pública essa entidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.425/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1 .440/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.440/93. do Deputado Ivo José,
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial
Espírita Maria da Cruz - NAEMC -, com sede no Município de
1 pat i nga.
Aprovado no lo turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, vem o projeto a esta comissão, para
o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do art.
104, 1 "a", do Regimento Interno. Anexa apresentamos a
redação do vencido, parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em apreço reveste-se de importante significado,
porque desenvolve ações relevantes de promoção das
assistências espiritual e material, principalmente às
pessoas com seqüelas de paralisia cerebral.
Acreditamos, então, ser oportuna a declaração de utilidade
pública da instituição, uma vez que concorre para a melhoria
do nível de vida desse segmento tão sofrido da população que
representa.

Conclusão
Pelas razões acima mencionadas, somos pela aprovação do

Projeto de Lei no 1.440/93, no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
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Adelmo Carneiro Leão, Relator.
Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.440/93

Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita
Maria da Cruz - NAEMC-, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Assistencial Espírita Maria da Cruz - NAEMC -, com sede no
Município de Ipatinga.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.478/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei no
1.478/93 objetiva declarar de utilidade pública a Federação
Municipal de Associações de Moradores e Movimentos
Populares, com sede no Município de lapu.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos, agora, emitir
parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A federação com o objetivo de unir as entidades de natureza
comunitária, representando-as junto a órgãos públicos e
privados na reivindicação de soluções para seus problemas,
realiza importante trabalho em prol do progresso e do bem-
estar do Município de lapu. Dessa forma, é oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.478/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1993.
Adelrno Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.478/93

Declara de utilidade pública a Federação Municipal de
Associações de Moradores e Movimentos Populares, com sede no
Município de lapu.
A Asembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Municipal de Associações de Moradores e Movimentos
Populares, com sede no Município de lapu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, terça-feira, 21 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Antônio Pinheiro

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum.
COMPARECIMENTO

- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto -

Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Ibrahim Jacob - Ivo José
- Jorge Hannas - José Braga.

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

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DESTINADA A COMEMORAR O 400 ANIVERSÁRIO DA

TELEMIG, EM 17 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Pronunciamento do Deputado José Laviola - Apresentação da
Orquestra Sinfônica da Policia Militar - Pronunciamento do
Presidente da TELEMIG - Entrega de placa alusiva ao evento -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssirno Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Targuinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
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Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
O Deputado Miguel Barbosa, 2Q-Secretário ad hoc, procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
TarcisioHenriques, Ajalmar Silva, Wilson Pires e Hely
Tarquinio para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á
Mesa os Exmos. Srs. Dr. Djalma Bastos de Morais, Presidente
da TELEMIG; Dr. Thomaz da Matta Machado, Secretário
Municipal de Atividades Urbanas, representando o Exmo. Sr.
Prefeito Or. Patrus Ananias; Dr. Alberto Pinto Coelho
Júnior, Diretor Administrativo da TELEMIG; Dr. Labib Kallás,
Diretor Econômico e Financeiro da TELEMIG; Dr. João José
Rezende Bronzo, Diretor Técnico da TELEMIG; Dr. Júlio
Boechat Braga, Diretor de Operações da TELEMIG; e Dr.
Washington de Melo, Secretário de Estado de Comunicação
Social, representando, nesta solenidade, o Exmo. Sr.
Governador, Dr. Hélio Garcia.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
TELEMIG pela passagem do seu quadragésimo aniversário de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os senhores e senhoras presentes
a ouvir, de pé, a execução do Hino Nacional pela Orquestra
Sinfônica da Policia Militar de Minas Gerais.
(- Executa-se o Hino Nacional.)

Pronunciamento do Deputado José Laviola
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Laviola,
autor do requerimento que suscitou a realização da presente
reunião.
O Deputado José Laviola - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz; Exmos. Srs. Dr. Djalma Bastos de Morais, DO.
Presidente da TELEMIG; Dr. Thomaz da Matta Machado, DD.
Secretário Municipal de Atividades Urbanas, representando o
Exmo. Sr. Prefeito, Dr. Patrus Ananias; Dr. Alberto Pinto
Coelho Júnior, Diretor Administrativo da TELEMIG; Dr. Labib
Kallás, Diretor Econômico e Financeiro da TELEMIG; Dr. João
José Rezende Bronzo, Diretor Técnico da TELEMIG; Dr. Júlio
Boechat Braga, Diretor de Operações da TELEMIG; funcionários
da TELEMIG, senhoras e senhores, por nossa iniciativa, com
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apoio unânime dos nobres pares desta Casa, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais reúne-se hoje, em reunião
especial, para homenagear o transcurso do quadragésimo
aniversário desse patrimônio de todos os mineiros,
construído com a contribuição de nossa gente e com o
trabalho anônimo de tantos pioneiros, que atravessaram
montanhas, rios e vales para levar as telecomunicações ao
mais distante rincão de nossa terra.
A TELEMIG é a expressão mais eloqüente da voz altaneira de

Minas Gerais, porque é a voz que interliga todos os idiomas
regionais de nosso Estado na linguagem da mineiridade, que
tanto pode ser a voz do sertão, nos personagens de Guimarães
Rosa, como pode ser a voz do homem urbano e do sentimento do
mundo, nos versos de um Carlos Drummond de Andrade.
A TELEMIG também é um padrão de sucesso, é uma demonstração
real e tangível do Brasil viável, de um Brasil que funciona
e dá certo, porque não há dúvida de que as telecomunicações
em nosso Pais, principalmente em Minas Gerais, são
testemunho de um projeto econômico e social bem-sucedido,
que torna o Brasil contemporâneo do mundo tecnológico.
Exemplo disso é que a TELEMIG, ao completar seus 40 anos,
atinge a casa de um milhão de terminais instalados e
implanta, ao mesmo tempo, o serviço de telefonia móvel - o
telefone celular - símbolo da tecnologia mais avançada no
setor. Se pensarmos que em janeiro de 1953 existiam em Minas
Gerais 28.500 telefones, bem podemos avaliar o
extraordinário avanço alcançado pela TELEMIG nesses 40 anos
de vitoriosa atividade.
Sabemos que há muito o que fazer, sabemos que um número
significativo de pequenas localidades ainda aguardam sua
integração com a rede telefônica estadual, como também
sabemos que a TELEMIG dispõe de programas e projetos
voltados para o completo atendimento das demandas
existentes, por intermédio, por exemplo, do correio de voz
ou da caixa postal eletrônica, bem como pela implantação
da telefonia celular fixa. Assim, a TELEMIG tornará o uso do
telefone celular não apenas um beneficio restrito aos
consumidores de alta e média renda, mas também lhe dará uma
destinação social, atendendo coletivamente a comunidades
carentes.
Nós, parlamentares, que atuamos diuturnamente a serviço da
comunidade mineira, às vezes permanecendo 24 horas de
plantão, sempre que as circunstâncias assim o exigem,
avaliamos como ninguém a importância do contato telefônico,
que se transformou para nós numa espécie de sexto sentido,
como se fosse uma extensão de nosso corpo, como é, tantas
vezes, também, uma extensão de nossa alma - na expectativa
de uma resposta, na urgência de uma solução, na transmissão
de uma palavra solidária. Podemos afirmar que o telefone se
tornou, para o homem moderno, uma extensão de sua voz e de
seus ouvidos, de uma forma tão natural que só costumamos
valorizá-lo quando nos falta.
Felizmente, com os serviços da TELEMIG - e agora com o
telefone móvel - essa falta corresponde, apenas, ao direito
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que nos reserva a privacidade, embora no exercício da vida
pública sempre abdiquemos desse direito no interesse maior
de nossos eleitores e de nossos colaboradores diretos na
atividade parlamentar.
Em termos amplos, existe hoje a clara noção de que os
negócios da Nação certamente parariam se os sistemas de
comunicação falhassem por algumas horas. Daí a importância
de sustentação dos investimentos na área de
telecomunicações, pois ela corresponde a uma infra-estrutura
básica do desenvolvimento, como a energia elétrica, os meios
de transporte, o abastecimento de água, e assim por diante.
Dai o significado dos US$220.000.000,00 investidos pela
TELEMIG em 1992 e dos US$300.000.000,00 que deverá investir
este ano, sendo a empresa que exibiu, no ano passado, a
maior taxa de crescimento no Sistema TELEBRAS, com a
expansão de 14% de sua capacidade instalada.
Mesmo assim, estamos conscientes de que, em nível
comparativo, os investimentos em telecomunicações no Brasil
precisarão duplicar sua participação relativa no Produto
Interno Bruto de nosso País, para alcançar níveis
compatíveis com aqueles recomendados pelas agências
internacionais de desenvolvimento. Também sabemos dos
esforços da TELEMIG para aumentar sua receita por meio da
diversificação dos seus serviços, especialmente no campo da
informática, na área de comunicação de dados, cada vez mais
integrada ao sistema geral de telecomunicações, como o
Videotexto, o Datafone, o Minaspac e o Minasdata, serviços
que a TELEMIG já coloca á disposição de seus usuários.
Não podemos desconhecer, também, diante do sucesso

empresarial da TELEMIG, a sua responsabilidade social, quer
como empresa pública quer como agência de prestação de um
serviço hoje essencial á população, que no que diz respeito
ao comparativo de terminais telefónicos por habitante, que
em Minas acompanha a taxa média nacional colocando a
empresa entre as três maiores empresas brasileiras do setor,
o Pais se coloca distante dos níveis já alcançados pelos
países mais desenvolvidos.
Nesse caso, precisamos alertar mais uma vez, como o temos
feito por intermédio de nossa vida pública, para o
imperativo de uma melhor distribuição de renda no País, para
a necessidade de adotarmos um modelo de desenvolvimento que
combine o crescimento econômico com a justiça social, pois
aquilo que ocorre na realidade socioeconômica do País,
marcada pela elevada concentração da renda pessoal e
regional, também se reflete no perfil das telecomunicações
brasileiras, que precisam democratizar seus benefícios,
tornando-os acessíveis, de forma crescente, a camadas mais
amplas da população.
Aliás, a própria TELEMIG é a primeira a proclamar e a
reconhecer essa realidade, buscando democratizar seus
serviços pela implantação de centrais telefônicas
comunitárias ou serviços de atendimento coletivo, como forma
legítima de atenuar as desigualdades sociais de renda.
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Que a TELEMIG conserve sempre esse compromisso social
marcante em sua folha de serviços prestados à comunidade
mineira, como uma diretriz indesviável de seu
desenvolvimento e expansão, como ocorre na gestão magnifica
de Djalma Bastos de Morais, em cuja pessoa homenageio seus
ilustres e dignos antecessores.
Como desejo homenagear na figura de seus funcionários a
personalidade também marcante da TELEMIG, uma empresa que
soube, em sua trajetória, valorizar e projetar os seus
recursos humanos, sendo hoje, na cultura interna da empresa,
o ser humano - servidor ou como usuário - a meta e o
destinatário final dos investimentos e dos programas em

curso.
Não poderia encerrar minhas palavras sem recordar aquele
homem simples e generoso que inventou o fio falante" há 117
anos, aquele jovem professor de surdos, Alexandre Bell, que
naquela noite de 10 de março de 1876 tornou-se a primeira
pessoa a transmitir a voz humana por fios elétricos. O
telefone nasceu, portanto, de um objetivo social, do
idealismo de Bell em compreender e curar a surdez.
Que o telefone se torne também um símbolo da compreensão
humana. Que seja, cada vez mais, além de um aparelho
transmissor da voz, agora digital e sem fios, também um
instrumento da comunhão de sentimentos da fraternidade de
que tanto as pessoas e os povos necessitam nesses tempos em
que o coração humano sente o peso da angústia e, muitas
vezes, as frias sombras do desespero.
Que o "alô!" do telefone transmita, de forma crescente, a
voz da solidariedade, do respeito e da amizade entre os
seres humanos.
Parabéns, TELEMIG! Que a voz da montanha sempre transmita

uma boa notícia aos irmãos de Minas, do Brasil e do mundo!
Muito obrigado!

Apresentação da Orquestra Sinfônica da Policia Militar
O Sr. Presidente - Neste momento, ouviremos a Orquestra
Sinfônica da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, que
se apresentará sob a regência do Maestro João Bosco de
Oliveira Rocha.
- A Orquestra Sinfônica da Policia Militar de Minas Gerais

faz sua apresentação.
Palavras do Presidente da TELEMIG

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Exmo. Sr. Washington de
Melo, Secretário de Comunicação Social e representante do
Sr. Governador Hélio Garcia; Exmo. Sr. Thomaz da Matta
Machado, Secretário Municipal de Atividades Urbanas e
representante do Sr. Prefeito Patrus Ananias; companheiros
da diretoria e demais companheiros da TELEMIG: foi
levantada uma observação, mas a família TELEMIG tem certeza
de que não existe nenhum ciúme por parte da CEMIG, sua
coirmã no Estado.
A TELEMIG chega aos 40 anos como uma empresa símbolo do
espírito empreendedor de homens e mulheres que, na busca de
alternativas, criaram soluções e contribuíram para o
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desenvolvimento de Minas e o bem-estar de sua gente. No ato
de sua criação, com o nome de Companhia Telefônica de Minas
Gerais, seus fundadores, vislumbrando a potencialidade do
Estado, abriram o capital social da empresa à participação
do povo mineiro. O empreendimento já nascia grande, com 27
mil terminais telefônicos em operação e 299 cidades, vilas e
povoados ligados à sua rede interurbana. Três anos depois da
sua constituição, a empresa lançava seu primeiro plano de
expansão, um plano pioneiro de autofinanciamento, graças ao
qual foi possível atender com presteza à demanda da época.
Esse pioneirismo vem sendo a marca registrada da empresa ao
longo de seus 40 anos de vida e copiado pela grande maioria
das empresas do Sistema TELEBRAS, naquela oportunidade.
No inicio da década de 60, a defasagem de telefones tornou-
se acentuada; pequenas e médias companhias dividiam o
encargo de fazer Minas comunicar-se. O quadro era precário,
com severas deficiências técnicas e operacionais.
Nova era para as telecomunicações, porém, começa em 1972,

quando o Ministério das Comunicações inicia a implantação de
uma política para o setor em todo o País, criando a TELEBRAS
e as empresas-pólo em cada Estado. A partir de então, o
Brasil assistiria a um salto qualitativo e quantitativo na
área de telecomunicações. Promove-se a aglutinação da
maioria das empresas telefônicas existentes e, em 1973, a
Companhia Telefônica de Minas Gerais tem sua razão social
alterada para Telecomunicações de Minas Gerais S.A. -
TELEMIG. As montanhas de Minas deixam, então, de ser
obstáculos à comunicação. Sistemas telefônicos modernos e
eficientes vencem as distâncias, aproximando os mineiros,
possibilitando-lhes a troca de experiências e informações.
Acentua-se, na década de 70, o vigor expansionista, quando a
empresa chega a atingir a taxa média anual de 35% de
crescimento. São lançados os grandes projetos de expansão,
que se relacionam com os Planos Nacionais de
Desenvolvimento.
Nos anos 80, a TELEMIG passa por grandes transformações,

modernizando radicalmente o quadro dos serviços telefônicos
do Estado, apesar da crise econômica da época. Mas um grande
esforço em meio às dificuldades econômicas permitiu que a
década de 80 chegasse ao final com cerca de 820 mil
terminais telefônicos, e com todas as sedes municipais
atendidas, com forte penetração nos distritos e áreas
rurais. Registrava-se um grande avanço rumo à concretização
do uso do telefone em Minas. Todo esse ritmo acelerado de
crescimento, que tirou o Estado do grande atraso nas
telecomunicações, exigiu ampla mobilização de recursos
financeiros próprios e empréstimos, tanto internos quanto
externos, garantidos pelo potencial da empresa, pelo
desenvolvimento econômico de Minas e pelas condições
favoráveis que o mercado oferecia para a captação de
recursos. Esses recursos foram canalizados também para se
levar o telefone a comunidades pouco lucrativas, mas
carentes de telefonia, como quaisquer outras, tendo em vista
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a importância da comunicação como componente do processo de
desenvolvimento econômico e social
A versatilidade da empresa é comprovada quando nos voltamos
para o lado do desenvolvimento técnico. Sem tirar os olhos
dos problemas sociais, ela acompanha o progresso da
tecnologia mundial e, com uma visão realista e dinâmica,
dedica-se ao assunto com muito empenho. A prioridade é o
incremento de tecnologias para automatização das atividades
operacionais e de manutenção, além de se consolidar a
prestação de serviços telemáticos e de comunicação de dados,
entre outros. Só assim a empresa estará em sintonia com o
futuro, preparando-se para os grandes desafios do próximo
século.
Meus amigos, ao assumirmos, em outubro de 1990, a
Presidência da TELEMIG, assumimos também um débito com a
população de Minas Gerais de 170 mil terminais telefônicos,
correspondentes a um montante de aproximadamente
US$400.000.000,00. Era um desafio, mas eles existem para ser
enfrentados, para ser vencidos. Sabíamos que poderíamos
contar com a tenacidade e fibra dos companheiros da
diretoria, gerentes e empregados. Com  coragem e energia, as
barreiras foram ultrapassadas, e hoje podemos anunciar com
orgulho que toda a dívida com o povo de Belo Horizonte foi
saldada no dia 9 de agosto, restando uns poucos terminais
que deverão ser ativados no interior, o que irá acontecer
gradativamente, no decorrer dos próximos meses. Além disso,
a Capital mineira estará contando com o lançamento de mais
70 mil terminais telefônicos, assim como o interior do
Estado também receberá o mesmo número de terminais, o que
virá, sem dúvida, atender à demanda atual.
E indispensável consignar, também, o êxito da telefonia

móvel celular, um empreendimento executado com tecnologia
desenvolvida na própria TELEMIG e que está sendo transferida
para outras operadoras do Sistema TELEBRAS. Associando o
futuro à realidade prática, a TELEMIG estará implantando, em
1994, 1.000Km de fibras óticas no interior do Estado,
incrementando o serviço de comunicação de dados e dando
continuidade ao trabalho de digitalização da planta. Nossa
administração pretende deixar para os que vierem depois de
nós a empresa totalmente digitalizada e comparável às
melhores do mundo.
E evidente que, para alcançar esses objetivos, haveremos de

continuar merecendo o inestimável apoio do Ministério das
Comunicações e da TELEBRAS e a compreensão da comunidade
mineira. Ao lado disso, não podemos esquecer a cooperação do
Governo do Estado, interessado natural no fortalecimento e
desenvolvimento das telecomunicações de Minas Gerais. Será,
igualmente, de grande valia o trabalho dedicado e competente
do quadro de gerentes e funcionários da empresa. São eles os
verdadeiros artífices na condução desse extraordinário
empreendimento, realizando missão de elevado interesse
público.
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DD. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; é
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extremamente grato e honroso para mim dirigir a TELEMIG no
momento em que a empresa completa 40 anos de atividades e
pode ser comparada às melhores do Pais, uma empresa que está
construindo coletivamente o seu futuro e totalmente
comprometida com o atendimento às necessidades dos clientes,
dos acionistas e da comunidade. Chegamos aos 40 anos com 1
milhão de terminais instalados, um marco que simboliza a
contribuição da empresa para o desenvolvimento de Minas e do
Brasil. A empresa se orgulha de ser uma das maiores entre as
27 operadoras regionais de telecomunicações, na qualidade
técnica e na opinião dos usuários. Dai, Sr. Presidente, a
importância que tem para a TELEMIG o apoio e a solidariedade
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais na comemoração
desta data. Esta reunião especial, realizada por iniciativa
do ilustre Deputado José Laviola, cuja vida pública tem sido
assinalada por importantes serviços prestados a Minas
Gerais, sensibiliza-nos, dirigentes e empregados da TELEMIG.
E uma demonstração de apreço e de afeição da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, e não encontro palavras que
possam exprimir todo o nosso reconhecimento. Somente me
ocorre dizer, neste momento, em nome de todos os
companheiros da TELEMIG, muito obrigado, com todo o calor do
meu coração.

Entrega de Placa Alusiva ao Evento
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao Dr. Djalma Bastos de Morais uma placa em
homenagem à TELEMIG, com os seguintes dizeres: A TELEMIG,
por ocasião do seu 40Q aniversário de fundação, o
reconhecimento do povo mineiro, através da Assembléia
Legislativa, pela sua permanente e profícua participação no
processo de desenvolvimento do nosso Estado. Belo Horizonte,
18 de agosto de 1993..

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Dr. Washington Melo, DD.
Secretário de Estado da Comunicação Social, nesta
oportunidade representando S. Exa. o Governardor do Estado;
Exmo. Sr. Djalma Bastos de Morais, DD. Presidente da
TELEMIG; Exmo. Sr. Thomaz da Matta Machado, DD. Secretário
Municipal de Atividades Urbanas, nesta oportunidade
representando S. Exa. o Prefeito Patrus Ananias, Srs.
Diretores da TELEMIG Alberto Pinto Coelho Júnior, Labib
Kallás, João José Bronzo e Júlio Boechat Braga; funcionários
da TELEMIG, Srs. Deputados, autoridades presentes, minhas
senhoras e meus senhores, a invenção do telefone coincidiu
com o limiar de uma verdadeira revolução, pois mudou
radicalmente a história da comunicação entre os homens,
inaugurando uma nova era na área da transmissão de
mensagens.
As telecomunicações constituem, no presente, a infra-
estrutura essencial para os desenvolvimentos econômico,
político, social, cultural e tecnológico das nações.
o uso intensivo e combinado das telecomunicações e da
informática tem representado, para a vida das pessoas e para
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a economia, o mesmo papel que o advento da máquina e da
linha de montagem na Revolução Industrial.
Minas deu o passo inicial e decisivo para entrar nessa
história de maravilhas e conquistas de 9/6/53. O poder
público e a iniciativa privada uniram esforços numa jornada
vitoriosa que culminou com a criação da Companhia Telefônica
de Minas Gerais.
Vencendo a solidão das montanhas e levando nossa palavra ao
Brasil e ao mundo, a empresa foi um dos principais atores no
processo de desenvolvimento deste Estado.
Em 1973, a Companhia Telefônica de Minas Gerais deu lugar à
TELEMIG, que logo se mostrou digna continuadora do arrojo e
do pioneirismo de nossos primeiros empresários do setor.
Hoje, do posto de atendimento ao telefone celular, do
telefone público ao sistema de comunicação de dados, a
TELEMIG oferece a todos os segmentos da população uma gama
de serviços que a colocam como a primeira entre as
congêneres, na opinião de seus clientes.
A empresa, nesses 40 anos, soube como ninguém conciliar
interesses aparentemente contraditórios: somou à elevada
eficácia empresarial, uma aguda sensibilidade com relação às
demandas sociais. Ao mesmo tempo que investiu em tecnologia
de ponta, com o uso da fibra ótica e a inauguração das
centrais digitais, buscou soluções originais e criativas. Ao
mesmo tempo oferece à sua diversificada clientela serviços
muito sofisticados e opções práticas que atendem às
necessidades das comunidades mais carentes.
Assim, ao mesmo tempo em que atende às demandas das elites
produtivas, a TELEMIG democratiza o acesso à comunicação,
interiorizando e estendendo às classes sociais de menor
renda os serviços telefônicos básicos.
Tudo isso se tornou possível a partir de uma gestão
empresarial, dinâmica e moderna, que investe forte no
patrimônio humano da instituição e desenvolve programas de
qualidade em nível do Primeiro Mundo.
Por todos esses motivos, esta Presidência une-se aos
mineiros para expressar aos Diretores e funcionários da
empresa nossa admiração e nossos agradecimentos. Muito
obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece às autoridades e demais convidados pelo
comparecimento, encerra a reunião e convoca os Deputados
para a especial de amanhã, quinta-feira, às 9h30min,
destinada a comemorar o Dia do Garçom. Convoca, ainda, para
a ordinária, também de amanhã às 14 horas, com a ordem do
dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2314 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO

DIA): Palavras do Sr. Presidente - Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei flQ 11.944; discurso do
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Deputado Tarcísio Henriques; manutenção do veto - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no
11.947; manutenção do veto - Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.952; manutenção do
veto - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei no 11.954; manutenção do veto - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elíniro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henrigues -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
- O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lã PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
Antes, porém, esta Presidência tem o prazer de informar aos
colegas que se encontram no Plenário que está tendo
seqüência neste instante uma reunião com o Prof. Roberto
Rosas, no Plenarinho desta Casa, que vai tratar de um tema
que foi ontem objeto de aprovação no Congresso: a Lei
Eleitoral.
Solicitaria dos companheiros que na medida em que fossem
votando poderiam dar presença lá, para que os trabalhos
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fossem iniciados. Esta reunião do Plenarinho faz parte do
Ciclo de Debates para fins da revisão constitucional.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
no 11.944, que estabelece prazos para a inscrição e a
realização das provas em concursos públicos para provimento
de cargos ou empregos da administração direta ou indireta do
Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Tarcísio
Henr i ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tem sido uma norma na Assembléia levar em conta e
acompanhar a orientação da comissão nos seus pareceres. A
comissão especial incumbida da análise da matéria agora em
pauta opinou pela rejeição do veto.
A proposta que entra em votação agora visa a dar
oportunidade às pessoas do interior do Estado de se
inscreverem nos concursos públicos. O que estamos
percebendo, neste período de indústria de concursos
públicos, é que alguns têm seus editais publicados com prazo
de cinco dias apenas para inscrição.
Como são publicados no diário oficial, o "Minas Gerais, e
como esse jornal demora três ou quatro dias para chegar ao
interior, um cidadão, interessado no concurso, quando se
prepara para arranjar documentos e vir fazer a inscrição, já
perdeu o prazo. Na proposta em votação, o edital, ao
veicular o concurso, deve dar um prazo, no mínimo, de 20
dias como lapso entre a divulgação e a data de inscrição,
para que os candidatos do interior possam vir habilitar-se
nos concursos. De outra maneira, só vamos ter como
candidatos as pessoas que morem em Belo Horizonte, pois as
do interior não terão possibilidade de acesso.
Infelizmente, essa proposta, que até chegou a ser

aperfeiçoada nas comissões e, depois, no Plenário, foi
vetada pelo Governo, mas devido ao seu grande alcance
administrativo, recebeu parecer favorável na comissão
especial, que opina pela rejeição do veto.
Finalmente, gostaria de chamar a atenção dos ilustres Srs.
Deputados para que rejeitássemos o veto, porquanto,
procedendo assim, estaremos permitindo que todas aquelas
pessoas do interior também pudessem ter acesso aos cargos
públicos, não ficando a matéria restrita apenas a candidatos
da Capital.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não". Resumindo:
'sim' mantém o veto, 'não" rejeita o veto.
Convido, para servirem como Escrutinadores, a Deputada

Elisa Alves e o Deputado José Braga.
Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
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José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Errnano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 62 Deputados; foram encontradas
na urna 62 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 43 Deputados; votaram
não 19 Deputados. Portanto, está mantido o veto. Oficie-se

ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 11.947, que reorganiza a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o
veto deverão votar sim' e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar não'. Resumindo: 'sim" mantém o veto, e não"
rejeita o veto.
Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para

proceder à chamada dos Deputados.
O Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêniolo

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus
- Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon
Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
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João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que procedam
á abertura da urna e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados; foram encontradas
na urna 51 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 47 Deputados; votaram
não 4 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao

Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 11.952, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentas Fiscal e de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado para o exercício de 1994. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a
matéria à votação por escrutínio secreto, nos termos do art.
234 do Regimento Interno. 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'.
Com a palavra, o Secretário, Deputado Bené Guedes, para
proceder à chamada dos Srs. Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Benê Guedes - Sebastião Helvécio

- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósia Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Edward Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Iva José - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedem 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 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas; os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados. Portanto, está mantido o veto. Oficie-se
ao Governador do Estado.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 11.954, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria
à votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto votarão 'sim e os que
desejarem rejeitá-lo votarão 'não".
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamda dos

Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - 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 - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Mílton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 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" 51 Deputados; votou "não"
1 Deputado. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, solicito a
V. Exa. , de plano, o encerramento da reunião por falta de
"quorum".

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
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encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para a extraordinária também de hoje, às 20h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 232a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - ENCERRAMENTO.
ABERTURA

- Às 20h44m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

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

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum para prosseguimento dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem
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na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber
Carneiro, Célio de Oliveira, Mauri Torres, Péricles Ferreira
e Ivo José (Substituindo os três últimos, respectivamente,
aos Deputados Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro e Maria José
Haueisen, por indicação das Lideranças do PMDB, do PSDB e do
PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Célio de
Oliveira. Baldonedo Napoleão, Raul Messias, José Laviola,
Sebastião Costa e Edward Abreu (substituindo este ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PTB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Registra-se, também, a presença do Deputado
Antônio Carlos Pereira. Havendo número regimental, o
Deputado Célio de Oliveira, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência
informa que a presente reunião se destina a apreciar, no lQ
turno, os pareceres dos relatores sobre o Projeto de Lei flQ
1.468/93, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de crédito mediante a emissão
de bônus externo do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Continuando, esclarece que os Deputados
Clêuber Carneiro, Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, e Dílzon Melo, Relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, foram designados nos termos do
art. 135, 1, do Regimento Interno. Informa, ainda, que,
tendo em vista a ausência do Deputado Dilzon Melo e o fato
de esse Relator não haver assinado o seu parecer, a matéria
é redistribuída ao Deputado Edward Abreu. Comunica, também,
que, na reunião anterior, foram distribuídos avulsos dos
pareceres, a pedido dos Relatores, deferidos por essa
Presidência. As 15h50min, a Deputada Maria José Haueisen
assume sua posição de membro efetivo da Comissão de
Constituição e Justiça. Encerrada a la parte dos trabalhos,
passa-se à la fase da Ordem do Dia. O Deputado Antônio
Carlos Pereira apresenta requerimento, em que solicita
informações à Secretaria da Fazenda acerca das razões pelas
quais a comissão de colocação dos bônus é de até 4% e em que
convida a comparecer a reunião dessas comissões um
representante da comissão de valores mobiliários a fim de
prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei no 1.468/93.
O Deputado Ivo José apresenta requerimento, em que solicita
informações acerca do volume de ações da CEMIG que estão
comprometidas com o processo de conversão. O Deputado Raul
Messias apresenta requerimento, em que solicita o adiamento
da votação do Projeto de Lei nQ 1.468/93. O Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento, em que solicita informações
à Secretaria da Fazenda acerca da colocação dos bônus no
mercado. Os Deputados Raul Messias, Marcos Helênio e Antônio
Carlos Pereira apresentam requerimentos, em que convidam o
Presidente da CEMIG, o Diretor Financeiro, o Diretor
Jurídico e o Superintendente Financeiro dessa empresa,
representantes do SINDIELETRD-MG e o Sr. Roberto Brant,
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Secretário de Estado da Fazenda, para prestarem
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nQ 1.468/93.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos rejeitados. Continuando, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, que emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. O Presidente
esclarece que votarão esse parecer os Deputados Antônio
Júlio, Clêuber Carneiro, Mauri Torres, Péricles Ferreira,
Célio de Oliveira e Maria José Haueisen, membros da Comissão
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e a
votação, é o parecer aprovado, com voto contrário da
Deputada Maria José Haueisen. Em seguida, o Deputado Edward
Abreu, Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, emite seu parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto, no lg turno, na forma proposta. A
Presidência comunica que votarão esse parecer os Deputados
Célio de Oliveira. Raul Messias, Baldonedo Napoleão, José
Laviola, Sebastião Costa e Edward Abreu, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Colocado em
discussão e em votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato - Raul Messias
- Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro Leão - Jorge Hannas -
Romeu Queiroz.
ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo
Napoleão, Jorge Hannas e Marcos Helênio (substituindo este
ao Deputado Raul Messias, por indicação da Liderança do PT),
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, solicita ao Deputado
Baldonedo Napoleão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente passa á
fase de votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Logo após, o Deputado Baldonedo
Napoleão emite parecer oral sobre os Requerimentos flQS
4.158, 4.397, 4.479 e 4.495/93, concluindo pela aprovação
das matérias. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados por unanimidade. Em seguida, o
Deputado Baldonedo Napoleão faz uso da palavra para
manifestar sua decepção e seu protesto contra o descaso do
Secretário do Planejamento, que não atendeu ao convite da
comissão para prestar esclarecimentos sobre o Programa
SOMMA. Em conseqüência, o Presidente determina que a
assessoria insista em programar a vinda daquele Secretário
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ou de seu representante a esta comissão. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jorge

Hannas - Raul Messias.
ATA DA 352 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Alvaro
Antônio e José Leandro (substituindo este ao Deputado Ermano
Batista, por indicação da Liderança do PL). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Alvaro Antônio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Havendo correspondência a ser lida, o
Presidente solicita ao Deputado Alvaro Antônio que faça a
sua leitura. Lêem-se, então, os seguintes ofícios: do
Diretor-Presidente do CREDIREAL, em que informa, com
detalhes, as mudanças que a administração do Banco vem
realizando; do Deputado Federal Aracely de Paula, em que
discorre sobre o fechamento das agências do CREDIREAL; do
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
encaminhando cópia da Representação no 78, do Vereador
Alamir Lopes da Silva; do Prefeito Municipal de Araporã, em
que solicita seja emitido parecer favorável ao Projeto de
Lei no 1.496/93; do Presidente da Câmara Municipal de
Paracatu, em que solicita a revisão salarial dos militares;
e do Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, em que
solicita a revisão da questão salarial da Policia Militar.
Passa-se à 3a fase de expediente, com a distribuição de
proposições. Cabe ao Deputado José Leandro relatar os
Requerimentos ngs 4.317, 4.358, 4.365, 4.366, 4.367, 4.374,
4.375, 4.376, 4.396, 4.400, 4.401 e 4.404/93; ao Deputado
Antônio Fuzatto, os Requerimentos ngs 4.406. 4.411, 4.416,
4.419, 4.420, 4.423, 4.424, 4.435, 4.457, 4.477, 4.484,
4.496, 4.512, 4.513, 4.518, 4.519, 4.520 e 4.523/93; e ao
Deputado Alvaro Antônio, os Requerimentos nos 4.524, 4.525,
4.529, 4.531, 4.532, 4.536, 4.545, 4.559, 4.573, 4.574,
4.575 e 4.579/93. A Presidência esclarece que o restante da
matéria constante na pauta foi distribuído anteriormente.
Esgotada a matéria destinada à la parte da reunião, a
Presidência passa à 2 fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente informa que o
parecer pela rejeição do Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei
flQ 305/91, no lg turno, continua em fase de discussão. Não
havendo quem queira discuti-lo, a Presidência coloca-o em
votação. E o parecer aprovado, com voto contrário do
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Deputado Antônio Fuzatto. A seguir, a palavra é dada ao
Deputado Álvaro Antônio para que relate o projeto de lei a
ele distribuído. O Projeto de Lei no 206/91 recebe parecer
pela rejeição. Posto em discussão e em votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da comissão. Em discussão, o Projeto de Lei ng
857/92, no 2g turno. O Relator, Deputado Ermano Batista,
opina pela aprovação da proposição, na forma do vencido no
lg turno. Apôs discussão e votação, é aprovado o projeto. Em
discussão, o Projeto de Lei ng 1.190/90, no lQ turno. O
Relator, Deputado Dilzofl Melo, opina pela sua aprovação.
Discutido e votado, é aprovado o projeto. Quanto ao Projeto
de Lei ng 4.300/93, o Relator, Deputado Alvaro Antônio,
opina por sua aprovação. Posto em discussão e em votação, é
aprovado o projeto. Com a palavra, o Deputado Alvaro
Antônio, para proferir pareceres sobre os Requerimentos ngs
4.331, 4.343 e 4.344/93. Esse Relator conclui pela aprovação
das proposições. Postos em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Com a palavra, o Deputado José
Leandro, para emitir parecer sobre os requerimentos que lhe
foram distribuídos. Esse Relator emite parecer pela
aprovação da matéria. Postos em votação, são aprovados os
Requerimentos ngs 4.317, 4.358, 4.365, 4.366, 4.367, 4.374,
4.375, 4.376, 4.396, 4.400, 4.401 e 4.404/93. Em seguida, o
Deputado Antônio Fuzatto profere pareceres favoráveis à
aprovação dos requerimentos a ele distribuídos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
flQ5 4.406, 4.411, 4.416, 4.419, 4.420, 4.423, 4.424, 4.435,
4.457, 4.477, 4.484, 4.496, 4.512, 4.513, 4.518, 4.519,
4.520 e 4.523/93. A seguir, o Deputado Alvaro Antônio
profere pareceres favoráveis à aprovação dos requerimentos a
ele distribuídos. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos ns 4.524, 4.525, 4.529,
4.531, 4.532, 4.536, 4.545, 4.559, 4.573, 4.574, 4.575 e
4.579/93. O Presidente informa aos membros a decisão de não
transformar a comissão em tribuna para qualquer cidadão
apresentar suas queixas contra a a administração pública,
sem que sejam apresentados atos plenamente identificados.
Por esse motivo, a Presidência indefere o requerimento do
Deputado Antônio Fuzatto, em que solicita a convocação do
Sr. Fernando Evaristo Queiroga para comparecer a reunião
desta comissão. 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, 15 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato - Antônio
Fuzatto - José Bonifácio - Ermano Batista - Sebastião Costa
- Alvaro Antônio.
ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia oito de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
José Leandro, membros da comissão supracitada. 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. O Presidente procede à leitura das
correspondências. A seguir, o Deputado Jorge Hannas indaga
aos membros presentes se desejam compor o Conselho Estadual
de Saúde. Manifestaram-se favoravelmente os Deputados Adelmo
Carneiro Leão, como membro efetivo, e Jorge Eduardo, como
membro suplente. A seguir, o Presidente registra a presença
do Dr. Walter Camargos Júnior. Ato continuo, a Presidência
passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições da comissão. O Presidente passa à leitura do
anteprojeto de autoria desta comissão o qual assegura o
oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame do cariótipo e
da triagem metabólica para diagnóstico da fenhlcetonúria e
do hipotireoidismo congênito-exame do pezinho. Fizeram uso
da palavra, para discutir a proposta, todos os parlamentares
presentes. Submetida a votação, é a proposição aprovada,
com as alterações propostas. Logo após, a Presidência passa
à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado José Leandro, os Projetos de
Lei ngs 1.238/93, no 2g turno; 1.455 e 1.503/93, no lg
turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Wilson
Pires, os Projetos de Lei ngs 1.354/93, no 2g turno; na
forma do vencido no lg turno, 1.167/92; 1.393/93, com a
Emenda ng 1; 1.438 e 1.457/93, no lg turno; com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os
Projetos de Lei flQS 1.090/92 e 1.478/93, com emendas que
receberam o ng 1; 1.492, 1.493 e 1.497/93, no lo turno; com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os
Projetos de Lei flQS 1.485 e 1.488/93, no lg turno.
Submetidas a discussão e a votação, cada uma por sua vez,
são essas matérias aprovadas. A seguir, o Deputado José
Leandro solicita seja convertido em diligência ao autor o
Projeto de Lei ng 1.201/92, o que é deferido pelo
Presidente. 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, 15 de setembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro - Jorge Eduardo -
Wilson Pires.
ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Célio de Oliveira e Wanderley Ávila, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
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solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Tendo sido a matéria
constante na pauta distribuída anteriormente, passa-se à 2ê
parte da reunião, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, que
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.494/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do parecer do
Relator, Deputado Reinaldo Lima, sobre o Projeto de Lei ng
1.366/93, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição. Colocado em
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Wanderley Ávila procede à leitura do parecer do Relator,
Deputado Reinaldo Lima, sobre o Projeto de Lei nQ 1.536/93,
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Posto em votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
à leitura dos pareceres sobre os projetos a ele distribuídos
e conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.541/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei flQS 1.382 e 1.454/93, juntamente com a
Emenda ng 1, do Relator. Postos em votação, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira, que
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.531 e 1.547/93.
Postos em votação, são os pareceres aprovados. E,
finalmente, com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.540/93. Posto em
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Antônio

Pinheiro - Maria José Haueisen.
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cêlio de Oliveira, Raul
Messias, Péricles Ferreira e Jorge Hannas (substituindo este
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do
PFL), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
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seguir, a Presidência esclarece que a reunião tem a
finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta; em
seguida, redistribui ao Deputado Raul Messias a matéria
referente à aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais da Associação Ecumênica Monsenhor Horta - AMOR - de
Belo Horizonte, e ao Deputado Péricles Ferreira, redistribui
as matérias referentes às demais aplicações de recursos.
Encerrada a la parte dos trabalhos, o Deputado Raul Messias
apresenta requerimento, em que solicita sejam pedidas ao
General-de-Divisão José Enaldo Rodrigues de Siqueira,
Comandante da 4a Divisão do Exército, informações acerca da
área de 827.225,00m2, situada no Bairro Pampulha,
inicialmente doada pelo Governo do Estado de Minas Gerais
para que o Exército construísse no local o quartel do Centro
de Preparação dos Oficiais da Reserva, detalhando, por meio
de plantas e documentos, quais os órgãos, empresas ou
pessoas físicas atualmente lá instalados, quais as áreas por
esses ocupadas dentro da área original e qual a sua atual
utilização para que ele, Relator do Projeto de Lei ng
942/92, no 2g turno, possa dar seu parecer. A Presidência
defere o pedido desse Deputado, que, ainda com a palavra,
emite seu parecer sobre a aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais da entidade acima mencionada. Logo após,
o Deputado Péricles Ferreira emite seus pareceres sobre as
aplicações de recursos das seguintes entidades: Instituição
Mitra Diocesana de Governador Valadares (Paróquia Nossa
Senhora Aparecida - Ilha), do Deputado Marcos Helênio;
Fundação Educativa e Cultural Rio Verde, de Três Corações;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vila Bom Jesus,
de Arinos; Associação de Assistência Social de Divinópolis;
Creche São José, de Belo Horizonte; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Rural dos Pequenos Produtores
Rurais da Fazenda Barra d'Areia, de Rio Pardo de Minas;
Associação dos Moradores da Comunidade de Nossa Senhora da
Paz, de Itaobim; Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Mandassaia 1 e II, de Rio Pardo de
Minas; Sindicato Rural de Salinas; Associação Comunitária
Rural de Boa Vista, de Salinas; Associação Comunitária de
Curral de Dentro, de Aguas Vermelhas; Associação dos
Moradores da Fazenda Tigre - ASMOT -, de São João da Ponte;
Associação Amigos de Palrnópolis - ASSOAP -; Associação dos
Moradores do Distrito de Lontra, Município de São João da
Ponte; Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Santo Antônio, de Barbacena; Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio, de Santa Bárbara do
Tugúrio; Grupo Gente Nova - GGN -, de Governador Valadares;
Conselho Particular São Sebastião da Sociedade São Vicente
de Paulo - SSVP -, de Tarumirim; Instituição Mitra Diocesana
de Governador Valadares (Paróquia Nossa Senhora Aparecida -
Ilha).do Deputado Adelmo Carneiro Leão; Fundação Irmã
Gabriela. de Cachoeira do Pajeú, e Associação Comunitária
Bela Vista, de Teófilo Otoni. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados;
recebe voto contrário do Deputado Raul Messias o parecer
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sobre a Associação de Assistência Social de Divinópolis -
AASD. Na fase de discussão e de votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado
Péricles Ferreira emite seu parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 1.279/93, no lg turno, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1, 2 e 3. O
Deputado Raul Messias emite seu parecer sobre o Projeto de
Lei ng 1.367/93, no 2g turno, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria, na forma proposta. Colocados em
discussão e em votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. 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, 16 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão - Raul

Messias - José Renato.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 981/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 981/92, de autoria do Deputado Tarcísio
Henriques, que dá a denominação de José Dias Filho à estrada
que liga a sede do Município de Dona Eusébia ao Distrito de
São Manuel do Guaiaçu, 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 981/92
Dá a denominação de José Dias Filho à estrada que liga a
sede do Município de Dona Eusébia ao Distrito de São Manuel
do Guaiaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominada Rodovia José Dias Filho a estrada
que liga a sede do Município de Dona Eusébia ao Distrito de
São Manuel do Guaiaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Braga, Relator -

Roberto Amaral - Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 989/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 989/92, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que dá a denominação de Deputado José
Pires da Luz ao trecho rodoviário que liga os Municípios de
Ubá e Guidoval , 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,
nessa forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 989192
Dá a denominação de Deputado José Pires da Luz ao trecho
rodoviário que liga os Municípios de Ubá e Guidoval
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Deputado José Pires da Luz O
trecho rodoviário que liga os Municípios de Ubá e Guidoval.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Braga, Relator -

Roberto Amaral - Francisco Ramalho.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 2 E 3 E SOBRE O SUBSTITUTIVO

NQ 3 AO PROJETO DE LEI No 852/92
Comissão de Administração Pública

Relatõrio
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Ibrahim Jacob, dispõe sobre a fixação das datas de
vencimento dos pagamentos das tarifas relativas à prestação
de serviço público no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Publicado em 26/5/92 e tendo recebido parecer das Comissões
de Constituição e Justiça e de Administração Pública,
retorna o projeto a esta comissão para apreciação das
Emendas ngs 2 e 3, e do Substitutivo ng 3, apresentados em
Plenário, conforme dispõe o art. 195, 2, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda ng 2, subscrita pelo Deputado Dilzon Velo, tem o
propósito de minimizar a difícil situação por que passam os
desempregados. Da interpretação do conteúdo da emenda
infere-se que não se trata de isenção do pagamento da
tarifa, e sim uma prorrogação da data de seu vencimento.
E oportuno salientar que a CEMIG, principalmente, dispensa

às empresas em dificuldade financeira um tratamento similar
ao que se propõe por via da emenda em discussão.
Já a Emenda ng 3, também de autoria do Deputado Dilzon

Velo, não há como prosperar. De um lado, vincula a data do
pagamento das tarifas, por parte dos aposentados e dos
pensionistas, às datas de recebimento de seus benefícios.
Tal vinculação certamente seria prejudicial a essa classe de
consumidores, já que muitas vezes a agência bancária
responsável pelo pagamento do benefício não recebe pagamento
de tarifas, o que complicaria ainda mais a vida dessas
pessoas. Por outro lado, o art. 2o do Substitutivo no 3 ao
projeto sob comento contempla a classe dos aposentados e dos
pensionistas, uma vez que poderão selecionar a data que mais
lhes convier para efeito de quitação de sua contas mensais,
ajustando a data do pagamento à do recebimento dos
benefícios.
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Em relação ao Substitutivo ng 3, apresentado no lo turno
pelo Deputado Marcos Helênio, vislumbramos apenas a
inconveniência do parágrafo único do seu art. 2g.
O dispositivo acima mencionado tem o propósito de reduzir o
prazo de aplicabilidade da norma quando se tratar de
consumidor aposentado ou pensionista. Trata, pois, de uma
situação difícil de ser aferida pela empresa prestadora do
serviço, dado o exíguo prazo a ela concedido, conforme
consta no dispositivo em exame.
A sua supressão, conforme sugerido na conclusão deste
parecer, por via da Emenda no 4, não representa perda para
os beneficiários da norma enquadrados na classe de
consumidores pensionistas ou aposentados.
Por último, entendemos que o substitutivo em tela deve ser
acolhido, uma vez que representa uma versão bastante
aprimorada do texto do projeto original, sem alterar seu
conteúdo e alcance.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda no
2, pela rejeição da Emenda no 3 e pela aprovação do
Substitutivo no 3, acrescido da Emenda ng 4, a seguir
redigida.

EMENDA No 4 AO SUBSTITUTIVO NQ 3
Suprima-se o parágrafo único do art. 2g.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa, Relator -

José Renato - Antônio Fuzatto - José Bonifácio.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 434a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas (2) - Correspondência: Ofícios diversos - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Direitos e Garantias Individuais
(2). dos Deputados Reinaldo Lima, Wellington de Castro e
Agostinho Patrus, da Comissão de Administração Pública e dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Maria Olivia, Wilson Pires,
Simão Pedro Toledo (3), Márcio Miranda e Tarcísio Henriques
(2) - 2a Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Baldonedo Napoleão -
Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - João
Batista - José Braga - José Laviola - José Leandro - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles
- Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz)- A lista de

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

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- O Deputado Roberto Amaral, 2Q-Secretário 'ad hoc,
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

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

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Damião Ramos Cavalcanti, Presidente Substituto da
Fundação de Assistência ao Estudante - FAE -, encaminhando
cópia do termo aditivo assinado entre aquela entidade e o
Governo do Estado, visando à transferência de recursos para
a aquisição de alimentos para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. Francisco Antônio de Mello Reis, Secretário de
Indústia e Comércio (2), enviando cópias dos convênios de
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cooperação financeira celebrados entre aquela Pasta e as
Prefeituras Municipais de Patos de Minas e de Ponte Nova. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno.)
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (4), informando, em atenção a pedidos feitos
pela Deputada Maria Elvira (cessão de manilhas usadas de
60cm de diâmetro para a Prefeitura Municipal de Madre de
Deus de Minas e asfaltamento do trecho Brasilinha - MGT/383,
em Madre de Deus de Minas), que, quanto ao primeiro, no
momento, não há o material solicitado em disponibilidade;
quanto ao segundo, no momento, não há os recursos
financeiros necessários; esclarecendo, em relação a pedido
feito pela Deputada Maria Olivia (asfaltamento dos trechos
São Tiago - Bom Sucesso e São Tiago - Resende Costa), que
não há, no momento, os recursos financeiros necessários;
comunicando, em resposta a solicitação do Deputado Wilson
Pires (recuperação do trecho Umburatiba-Carlos Chagas e
encascalhamento do trecho Umburatiba-Machacal is), que,
quanto ao primeiro, não há condições de atendimento; quanto
ao segundo, o DER-MG está adotando medidas visando à
concretização dos serviços solicitados.
Do Sr. Henrique Geraldo Gonçalves, Gerente Geral de
Relações com as Comunidades da Companhia Vale do Rio Doce,
encaminhamento cópia do Contrato CVRD/SUCEM-A8-055/93,
celebrado entre aquela empresa e a CEMIG. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno.
Da Sra. Sônia Maria Rodrigues, Coordenadora do Grupo de
Solidariedade ao Povo Krenak, reiterando a solicitação de
que esta Casa apóie as reivindicações territoriais do
referido povo.
Do Sr. Francisco José Rezende dos Santos, 20-Vice-
Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do
Estado de Minas Gerais, postulando a rejeição do Projeto de
Lei ng 909/92. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 909/92.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
comunicações e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa Comunicações

da Comissão de Direitos e Garantias Individuais (2), dos
Deputados Reinaldo Lima, Wellington de Castro e Agostinho
Patrus, da Comissão de Administração Pública, e dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Maria Olivia e Wilson Pires,
Simão Pedro Toledo (3), Márcio Miranda e Tarcísio Henriques
(2).
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2é fase da la parte da reunião,
destinada a comunicações de Lideranças e a pronunciamentos
de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.
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2a Fase
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 - informando que o
Deputado Wellington de Castro, membro efetivo da comissão,
deixou de comparecer a dez reuniões alternadas na presente
sessão legislativa ordinária, o que implica a perda do
lugar, e solicitando a indicação de novo ocupante para a
referida vaga (Ciente. Publique-se. A Liderança do PP para a
indicação regimental.); pelos Deputados Reinaldo Lima -
dando ciência de seu desligamento do PT, em 16/9/92 (Ciente.
Publique-se.); Wellington de Castro - notificando à Casa sua
filiação ao PP (Ciente. Publique-se); e Agostinho Patrus -
informando que o Deputado Edward Abreu passa a atuar corno
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/91, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão (Ciente.); e pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais - encaminhando relatório
sobre o terna Meninos e Meninas em Situação de Risco
(Ciente. Publique-se.). O teor do relatório é o seguinte.

RELATÓRIO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO
DE ORIENTAÇÃO AO MENOR - CEOM

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
- Objetivo

Buscando contribuir para detectar as causas e as soluções
para o problema da criança e do adolescente, esta comissão
vem promovendo amplo debate sobre o tema Meninos e Meninas
em Situação de Risco, dando continuidade aos trabalhos que
já vêm sendo desenvolvidos pelo Fórum Mineiro em Defesa da
Vida, desde que se discutiu a questão da violência no
trânsito.
Para isso, a comissão está convidando autoridades,
especialistas e entidades governamentais e não
governamentais para participarem das suas reuniões, visando
a aprofundar a discussão e a subsidiar a elaboração de um
relatório final, que norteará as ações deste parlamento,
sobretudo quando da elaboração do Orçamento do Estado para
1994, a fim de se destinarem recursos orçamentários
suficientes para enfrentar as dificuldades por que passam
milhares de crianças e adolescentes do Estado de Minas
Gerais.
Para tanto, membros desta comissão, acompanhados de
representantes de entidades governamentais e da sociedade
civil, realizaram, no dia 11/8/93, às 16h30min, uma visita
ao Centro Especializado de Orientação ao Menor - CEOM -,
situado na Rua Conselheiro Lafaiete, 407, nesta Capital.
O escopo da visita foi o de verificar, in loco', a
situação em que se encontravam os meninos e as meninas
infratores ali recolhidos, as instalações físicas do CEOM,
os recursos humanos e materiais disponíveis e a metodologia
empregada na recuperação dos menores e na sua reintegração
na sociedade.
II - Visitantes
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Participaram da visita ao CEOM os seguintes Deputados e
representantes de entidades governamentais e da sociedade
civil: Deputados Adelmo Carneiro Leão, Presidente desta
comissão; Márcio Miranda e Geraldo Rezende, membros desta
comissão; Sra. Lúcia Cunha Frota , Coordenadora da Comissão
de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte; Sra.
Helena Greco e Pe. Henrique de Moura Faria, da Coordenadoria
de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte; Sra. Jocélia Maria de Castro Leão Brandão e
Sra. Soraya Torres, da Associação de Familiares das Vítimas
da Violência - AFAVI.
III - Avaliação do CEOM
Na avaliação feita pelos visitantes, o Centro Espe-
cializado de Orientação ao Menor - CEOM - não oferece
nenhuma condição que permita a reeducação e a recuperação
dos menores ali acautelados. As suas instalações físicas são
muito precárias. As celas são úmidas, não possuem iluminação
suficiente para leitura, são pouco arejadas, muito pequenas
e encontram-se superlotadas. Além do mais, não há no local
condições de higiene, e muitos meninos apresentam sintomas
de doenças, necessitando de cuidados médicos e psicológicos.
Por outro lado, o órgão não está estruturado em conformidade
ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
os meninos ali acautelados estão submetidos a uma forma
absurda e indigna de tratamento. Avaliou-se, porém, que o
órgão, mesmo com todas as irregularidades apontadas, não
deve simplesmente ser fechado, até porque muitos menores ali
recolhidos cometeram crimes bárbaros, e não seria correto
libertá-los para que viessem a oferecer ameaça à sociedade.
Seria necessário que aquele centro passasse por uma
reestruturação tanto física quanto humana, que o dotasse de
pessoal qualificado, a fim de que pudesse desempenhar suas
atribuições de acordo com as normas do Estatuto.
Feitas essas considerações, a Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais convidou, dentre outras autoridades,
o Dr. Tarcísio Marfins da Costa, Juiz de Direito da Vara da
Infância e do Adolescente da Comarca de Belo Horizonte, e a
Ora. Denise Seabra de Assis, Delegada do CEOM, a fim de que
colaborassem com os trabalhos desta comissão, discorrendo
sobre a situação do CEOM.
IV - Síntese das Considerações do Dr. Tarcísio Martins da
Costa na reunião da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, realizada em 26/8/93.
O CEOM tem sido objeto da atuação do Juizado junto ás
autoridades competentes com o objetivo de se construir um
centro que abrigue os meninos, em medida de internação
provisória, pelo prazo de 45 dias, até que se aplique a
medida cabível ao caso especifico de cada um, de acordo com
o que determina o Estatuto.
O problema que se apresenta não é o da retirada dos meninos
das ruas, e sim o da sua manutenção fora das ruas,
exatamente por não haver instituições nem espaços físicos
adequados à solução do problema.
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O Juizado vem cumprindo sua missão legal. No entanto, está
exercendo a justiça do faz-de-conta, porque, depois de serem
aplicadas as medidas cabíveis a cada caso e depois de serem
os meninos encaminhados às entidades de acolhimento, são
eles postos na rua logo em seguida.
O CEOM já está interditado desde os idos de 1984-1985, e é
do conhecimento do Presidente do Tribunal de Justiça essa
situação. Para tentar minimizar esse problema, foi cogitada,
até mesmo, a requisição do Mineirinho para o abrigo
provisório dos meninos, mas tal sugestão encontrou muita
resistência.
Diante da total insalubridade em que vivem aqueles meninos,

amontoados naquele órgão, pensou-se até em invocar a lei de
proteção aos animais, porque os animais do Zoológico,
cuidados pela Prefeitura, são mais bem alimentados, têm
espaço e sol, e as suas jaulas são melhores que as celas do
CEOM.
O Ministério Público, ciente do problema, irá propor uma
ação civil pública, nos próximos dias, visando a compelir o
Poder Executivo a construir os prédios necessários ao abrigo
dessas crianças. Minas Gerais não tem sequer um centro em
condições de acolher os meninos aos quais se aplicou a
medida socioeducativa de internação.
O Centro Educacional Monsenhor Messias, localizado na

cidade de Sete Lagoas, já em processo de adaptação, ainda
não oferece as condições de acolhimento, e. no entanto,
todos os meninos do Estado de Minas Gerais que receberam
medida de internação são encaminhados para lá, como se isso
fosse solução, violando-se, assim, o inciso VI, do art. 124
do Estatuto, que determina o cumprimento da medida
socloeducativa de internação no âmbito familiar, justamente
para o menino não perder seus vínculos familiares. Haveria,
assim, pelo menos, a necessidade da construção de cinco
Centros Integrados do Menor Infrator - CIMIs - na região
metropolitana.
Por outro lado, existe projeto de construção desses

centros, com orçamento já feito, em poder do Secretário da
Justiça, devendo-se apenas reajustar seus valores, porque
datam de mais de um ano atrás.
V - Síntese das considerações da Dra. Denise Seabra de
Assis na reunião da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais realizada em 26/8/93.
O CEOM não tem realmente condições de prestar assistência
ao menor, no estado em que se encontra, o que já havia sido
constatado durante visita feita pelos Deputados àquele
órgão.
Não existem celas individuais, e sim, coletivas, com 10 ou
12 adolescentes, separados de acordo com a compleição
física, a idade e o delito praticado.
O prédio também não oferece condições, porque é muito
pequeno; é uma unidade policial, e não, um centro.
Anteriormente, funcionava naquele local a Delegacia
Especializada de Orientação ao Menor - DEOM -, que, através
de uma resolução da Secretaria da Segurança Pública, foi



450

transformada no atual centro, para que se desse cumprimento
às medidas impostas pelos Juizes, durante determinado tempo.
Posteriormente, seria edificado o centro definitivo, já que
a criação do CEOM era medida provisória. Tal não
aconteceu.
O centro mantém suas portas abertas para visitas, oferece
atendimento assistencial e religioso e apenas algumas
atividades físicas, como o futebol; e poucas recreações -,
aliás, as condições do prédio impedem qualquer atividade
educacional, física ou assistencial
Quanto ao trabalho do pessoal, ocorre uma tentativa de
aproximação com o menino, de forma a oferecer-lhe calor
humano e atendimento personalizado e a informá-lo sobre
algum fato processual, isto é, quando será julgado. O
pessoal mantém constante intercâmbio com o Juiz do feito,
para mantê-lo informado acerca do comportamento da criança
nas dependências do CEOM. Seus servidores são policiais,
detetives, delegados, carcereiros, e causa grande
preocupação o fato de ser o CEOM uma dependência policial,
e não assistencial, que tem de dar conta da segurança das
crianças, de modo a apresentá-las quando solicitadas pelo
Jui zado.
Quanto à interdição do DEOM, hoje CEOM, as dependências
sofreram algumas reformas na parte interna das celas
coletivas, mas a parte física em nada mudou, em face da
interdição. As dependências não foram ampliadas, apenas
mexidas. Fizeram-se apenas algumas alvenarias para servirem
de cama. No mais, os motivos que determinaram a interdição
continuam a existir.
Para a realização de um trabalho que diminuísse os
problemas do menor, seria necessária a criação, junto à
Secretaria da Justiça, de minicentros, estabelecimentos de
atendimento a serem colocados em comarcas pobres, a fim de
regionalizar o atendimento ao menor e de cumprir medida
socioeducativa, permitindo-se, assim, que ele permaneça
junto a seus familiares. E outra medida seria a construção
de outra dependência na Delegacia de Menores - o projeto já
existe -, onde seria colocado o menino apreendido, pela
primeira vez, em contato com uma assistente social, que se
encarregaria de comunicar aos pais da criança a sua prisão e
o fato que a justificou, hoje atribuição dos policiais, de
modo a oferecer um tratamento mais adequado e menos
traumático como decorrência dessa passagem pela unidade
policial
VI - Conclusão
Em face do exposto, ficou comprovado que o CEOM não possui
as mínimas possibilidades de estar ainda funcionando. O
Governo vem tratando a questão de modo irresponsável, com
total descaso, e nenhuma medida foi implementada de modo a
tornar o órgão capaz de cumprir eficientemente as suas
atribuições legais. O problema é grave. Requer soluções
urgentes. As crianças e os adolescentes ali acautelados não
podem ficar à mercê de resoluções de longo prazo. O futuro
de muitos desses menores depende de uma ação concreta,
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responsável, solidária, sobretudo eficiente, por parte do
poder público; caso contrário, estaremos condenando-os a
viver na marginalidade, a ser eternos delinqüentes.
Assim, esta comissão julga necessário que algumas medidas

sejam tomadas. São elas:
a) encaminhar cópia deste relatório ao Ministério Público

do Estado, para as providências cabíveis;
b) enviar ofício aos Secretários da Justiça, da Segurança
Pública e do Planejamento, para viabilizarem os projetos já
existentes, em caráter emergencial;
c) levar ao conhecimento do Governador do Estado a situação
em que se encontra o CEOM, exigindo imediata construção de
centros que possam abrigar os meninos infratores, em
conformidade ao que determina o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Nilmário Miranda,
Relator - Jorge Eduardo.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário de

comunicações apresentadas pela Comissão de Administração
Pública - informando que foram apreciadas conclusivamente e
aprovadas as seguintes proposições: Projeto de Lei ng
1.228/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira;
Requerimentos ngs 2.514/91, do Deputado Alvaro Antônio;
4.585 e 4.625/93, do Deputado Amilcar Padovani; 4.390 e
4.598/93, do Deputado Antônio Pinheiro; 4.497/93, do
Deputado Arnaldo Canarinho; 4.628/93, do Deputado Bené
Guedes; 4.614, 4.616, 4.617. 4.620 e 4.623/93, do Deputado
Bernardo Rubinger; 4.547/93, da Comissão de Saúde e Ação
Social; 4.580/93, do Deputado Dilzon Melo; 4.600 e 4.651/93,
do Deputado Edward Abreu; 4.630 e 4.631/93, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 4.592/93, do Deputado Ibrahim
Jacob; 4.403, 4.470, 4.498, e 4.499/93, do Deputado Marcelo
Cecé; 4.551, 4.552, 4.554, 4.556, 4.557, 4.558, 4.637, 4.638
e 4.639/93, da Deputada Maria Elvira; 4.410/93, da Deputada
Maria José Haueisen; 4.594 e 4.647/93, do Deputado Reinaldo
Lima; 4.576/93, do Deputado Roberto Amaral; 4.593/93, do
Deputado Roberto Luiz Soares; 4.577 e 4.591/93, do Deputado
Sebastião Costa (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Osvaldo Costa Lima,
ocorrido em Pirapora, e do Sr. Arinos Pereira, ocorrido em
Várzea da Palma; Maria Olivia - falecimento do Sr. Paulo
Fonseca de Castro, ocorrido na cidade de Santo Antônio do
Monte; Wilson Pires - falecimento do Sr. Augusto Pereira,
fundador do jornal O Liberal, de Teófilo Otôni; Simão
Pedro Toledo - falecimento do Sr. José dos Santos e do jovem
Fernando Luiz Alvim [age, em Pouso Alegre e da jovem Erica
Francescato, em Pouso Alegre; Márcio Miranda - falecimento
do Sr. João Lúcio de Oliveira, ocorrido em Divinópolis;
Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Antônio Jácomo
Mariquito e do Sr. Vanir Apolinário, Vice-Presidente do
Diretório Municipal do PMDB, em Santana de Cataguases
(Ciente. Oficie-se.).
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às
20h30min, nos termos do edital de convocação e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior).
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, DESTINADA A COMEMORAR O DIA DO GARÇOM,

EM 19 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Discurso do Deputado Agostinho Patrus - Palavras do Sr.
José Curvelano de Moura - Entrega da placa alusiva ao evento
- Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45rnin, comparecem os Deputados:
Elniiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Maria Pinto -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Mílton Salies - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Péricles Ferreira, 2g-Secretário ad hoc,
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
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O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Clêuber Carneiro e Francisco Ramalho para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem
assento à Mesa, o limo. Sr. José Curvelano de Moura,
Presidente da Associação dos Garçons e Profissionais
Similares do Estado de Minas Gerais: o Ilmo. Sr. Marcelo
Silveira Júnior, Diretor do Departamento de Serviços Gerais;
e o Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrus, autor do
requerimento que suscitou a realização desta solenidade.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião á comemoração do
Dia do Garçom.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os senhores
presentes a ouvir, de pé, a execução do Hino Nacional.
- Executa-se o Hino Nacional
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho
Patrus, autor do requerimento que suscitou a realização da
presente reunião.

Discurso do Deputado Agostinho Patrus
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente desta Casa,
Deputado Elmiro Nascimento (Vice-Presidente da Casa, hoje,
no exercício da Presidência); prezado amigo e companheiro
José Curvelano de Moura, Presidente da Associação dos
Garçons e Profissionais Similares do Estado de Minas Gerais;
prezado companheiro Marcelo Silveira Júnior, Diretor do
Departamento de Serviços Gerais da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais: Sras. Deputadas; Srs. Deputados;
prezados amigos e companheiros garçons; meus senhores e
minhas senhoras, coube-nos o prazer de solicitar uma reunião
especial para homenagear o garçom pelo transcurso do seu
dia, acontecimento que ora vivemos porque esta Casa acolheu
nossa proposição com o sim unânime de seus membros.
Sempre acompanhei o trabalho desenvolvido pela Associação
dos Garçons de Minas Gerais, hoje tão bem dirigida pelo
companheiro José Curvelano de Moura. Ao mencionarmos a
associação, não podemos deixar de reverenciar a figura
inesquecível de Eurico Paiva, que, com sua tenacidade, a
manteve por tantos anos.
Reestruturada em 1982, a associação teve o apoio de

centenas de garçons, que até hoje conduzem a entidade com o
objetivo de servir a classe, dando á profissão o destaque
que ela merece. Como patrono e sócio honorário número um da
Associação dos Garçons, posso testemunhar a abnegação e o
desprendimento de todas as diretorias para que esses
objetivos sejam alcançados.
O dia li de agosto é reservado para honrar uma categoria de
grande importância na vida de todos os que tenham
convivência social. Seu valor começa a ganhar vulto com o
verbo que melhor determina a natureza de sua ação: servir.
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O garçom serve uma bebida, um almoço; serve a sobremesa, o
licor, e a todos serve o que lhes agrada. Tudo começa por um
simples aceno, que logo aciona disponibilidade e perícia
dignas das exigências que se fazem a um pronto atendimento.
Pronto a servir, pronto a prestar socorro quando
necessário, pronto a satisfazer o gosto ou o capricho de
cada um, esse profissional personifica o bom atendimento tão
imediato quanto eficaz.
Em meio a pessoas que apenas se divertem, às vezes o garçom
se permite a manifestação de seu bom-humor, à guisa de
aprovação aos prazeres materiais e, não raramente,
condiciona o clima da desejada amenidade. Se, porém, seu
trabalho acontece em circulo de graves discussões, quando a
delicadeza dos assuntos exige austeridade de modos e sigilo
no trato de assuntos confidenciais, já ele toma os ares da
discrição que tende para a ausência, última e mais aguda
expressão da distância.
Especialista em cortesia, é o realizador do conforto, é a

ponte entre a produção e o consumo, é o guia de quem come ou
bebe, muitas vezes intermediando habilmente para ajudar a
resolver o difícil problema da relação entre as preferências
e os recursos financeiros.
No protótipo do garçom, vamos encontrar elegância de modos,

demonstração de asseio, boa educação no trato com pessoas e
objetos, disponibilidade a toda a prova, sorriso indicador
de polidez, gestos que traduzem respeito, em suma, um
representante vivo das boas maneiras.
Num mundo onde imperam a urgência e a disputa, o
relacionamento humano tende para a rispidez, notadamente nos
grandes centros urbanos, com a agravante de as pessoas
formarem um todo que se desconhece. E então que as virtudes
próprias à profissão de garçom se salientam como derradeira
fonte de gentilezas, tão raras quanto apreciadas.
O gosto provocado por essas atenções vai a tal nível que
muitas pessoas freqüentam certo estabelecimento e, nele, um
determinado ponto, só porque têm a certeza de que ali o
atendimento irá preencher os requisitos condicionantes do
prazer. Empresários da área testemunham que um quadro de
bons garçons significa fator mais lucrativo que investimento
em instalações, entre outros procedimentos de ordem física.
Dada a elevada importância da categoria, é lamentável que
esses admiráveis profissionais tenham remuneração em
desacordo com seus merecimentos, estando a maioria deles
sujeita a contratos trabalhistas mal disciplinados. Uma de
suas reivindicações é a de que a profissão seja
regulamentada, o que se deve concretizar com a aprovação de
projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Trazer a público o conceito que temos dos garçons é uma
forma de, mais uma vez, justificar a comemoração do dia a
eles reservado.
Interessante é observar que a própria comemoração, ato

essencialmente social, sempre está associada ao trabalho
dessa gente cordial por excelência.
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Alinhavamos esses motivos, aos quais muitos outros se hão
de juntar, e manifestamos o reconhecimento pela significação
do trabalho do garçom, desejando que, sob a regência de sua
operosidade, tenhamos bons acontecimentos a comemorar.
A comunidade dos garçons, que só na Região Metropolitana de
Belo Horizonte ultrapassam o número de 10 mil em atividade,
renovamos o cumprimento pela data que lhes é justamente
consagrada, com o desejo de que sejam recompensados pelos
benéficos serviços prestados à sociedade.
O Sr. Presidente - A Presidência passa, neste instante, a
palavra ao Sr. José Curvelano de Moura, Presidente da
Associação dos Garçons e Profissionais Similares do Estado
de Minas Gerais.

Palavras do Sr. José Curvelano de Moura
O Sr. José Curvelano de Moura - Exmo. Sr. Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no
exercício da Presidência, Deputado Elniiro Nascimento; Ilmo.
Sr. Marcelo Silveira Júnior, Diretor do Departamento de
Serviços Gerais; Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrus, autor
do requerimento que suscitou esta solenidade e nosso
patrono, sinto-me muito honrado em ocupar esta tribuna,
símbolo maior da liberdade de expressão, para dirigir-lhes a
palavra neste dia glorioso e memorável para nossa categoria,
que só nos municípios da Grande Belo Horizonte conta mais de
10 mil profissionais e que, apesar de ser uma das mais
antigas categorias profissionais, sempre foi discriminada e
relegada a segundo plano.
Sempre foi relegada e discriminada, apesar de se fazer
presente em todos os grandes acontecimentos e solenidades,
de estar em contato direto com estadistas, governantes,
legisladores, empresários, artistas e toda a sociedade em
geral, ás vezes, exercendo até o papel de conselheiro e de
confidente e amigo do freguês. Apesar de tudo isso, o garçon
não tem até hoje sua profissão regulamentada.
O garçom é um profissional que costuma trabalhar 10 ou 12
horas ininterruptamente e, normalmente, tem sua carteira
assinada apenas com o salário mínimo, que, na maioria das
vezes, apesar de constar na carteira, não lhe é pago. Ele
vê-se então obrigado a assinar recibos em branco e a receber
apenas 7% ou 8% dos 10% que constam na nota e são pagos pelo
freguês.
Há casos também como os que ocorrem em grandes
churrascarias, em que, além de não pagarem os 10% devidos ao
garçom, ainda ficam com as gorjetas deixadas pelos fregueses
e pagam ao profissional apenas pequenas taxas pelos serviços
prestados.
Quando o profissional consegue finalmente completar o tempo
de serviço necessário para se aposentar, tem que conseguir
novo emprego ou fazer bicos para sobreviver, pois o salário
que recebe pela aposentadoria é insuficiente para fazer
frente ás suas necessidades.
A Associação dos Garçons, diante da inexistência de uni
sindicato especifico, abraçou a causa da categoria e está
empenhada na regulamentação da sua profissão, tarefa que tem
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sido das mais difíceis, pois a entidade não possui nenhuma
fonte de recurso e sobrevive unicamente com as contribuições
de seus associados, que hoje, encontram-se, na sua maioria,
inadimplentes com a associação, da boa vontade de seus
diretores e de alguns poucos colaboradores.
E projeto da atual diretoria da Associação dos Garçons
conseguir um espaço maior para que possamos implantar uma
escola de reciclagem e de aperfeiçoamento do profissional e
uni ambulatório para atendimento gratuito de nossos
associados mais carentes e de seus dependentes.
O garçom é um trabalhador na verdadeira expressão da
palavra, pois é o único profissional que trabalha
ininterruptamente, sem horário de almoço, sem horário de
lanche e, às vezes, emendando o dia com a noite, favorecendo
o andamento normal da casa onde trabalha. Ele não tem tempo
para passeatas, greves, nem mesmo recebe homenagens. Só tem
tempo para trabalhar.
Por todas essas razões, solicitamos a ajuda de todos os
setores governamentais e empresariais e, sobretudo, dos
componentes desta Casa Legislativa para conseguirmos nossos
objetivos.
Em nome de toda a categoria e na certeza de que nossos
anseios serão ouvidos e apreciados, apresento os nossos
mais sinceros agradecimentos.
Gostaria ainda de salientar o apoio direto que recebemos,
em nossa gestão, de alguns dos membros desta Casa,
especialmente dos Deputados Agostinho Patrus, nosso patrono,
Alvaro Antônio, Reinaldo Lima e Ronaldo Vasconcellos. A
todos o meu muito obrigado.

Entrega de Placa Alusiva ao Evento
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao Sr. José Curvelano de Moura uma placa alusiva a
esta comemoração como homenagem desta Assembléia Legislativa
a todos os garçons de Minas Gerais.
- Lê a placa e dela faz entrega ao Sr. José Curvelano de

Moura.
Palavras do Sr. Presidente

Esta Presidência associa-se à homenagem que o povo mineiro,
por meio de seus representantes nesta Casa, presta hoje à
categoria dos garçons.
Gostaríamos de ressaltar, na oportunidade, a importância
econômica desses profissionais, como agentes de produção de
riquezas no âmbito de uma atividade que tem feito a
prosperidade de inúmeras nações do Primeiro Mundo: o
turismo, indústria sem chaminés que mobiliza capitais
imensos em países desenvolvidos. Entre nós, nem o poder
público nem a iniciativa privada, salvo raras e honrosas
exceções, despertaram para o imenso potencial turístico do
Brasil. Para falar só de Minas, a exuberância de nossa
arquitetura barroca, a qualidade das águas minerais e a
riqueza do folclore mineiro bastariam para multiplicar
divisas e imprimir outro dinamismo à economia do Estado.
A índole hospitaleira de nosso povo fez com que aqui fosse
inata a vocação para as ocupações ligadas ao turismo, entre
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as quais se destaca o ofício de nossos homenageados.
Contamos com um considerável contingente de excelentes
garçons, muitos servindo além das fronteiras de Minas ou do
Brasil. Formados em escolas como as do SENAC ou preparados
pela prática e pela experiência do dia-a-dia, cumprem, com
dedicação e competência, o seu papel. Tornam-se,
freqüentemente, a principal atração da casa. Asseguram aos
estabelecimentos onde trabalham clientela fiel e assídua.
O reconhecimento da importância social e humana da
categoria é unânime, e, nesse momento, esta Assembléia
reúne-se para reafirmá-lo. Mas só isso não basta. E preciso
que a sociedade transforme esse reconhecimento em
providências concretas que abram novos horizontes e
incentivem o exercido da profissão. Valorizá-los com ações
efetivas que lhes dêem condições de viver dignamente, com
salário justo para seu trabalho, e de aperfeiçoar seus
conhecimentos e habilidades, eis o que se faz a cada dia
mais necessário.
Estamos certos de que essa valorização só virá no dia em
que os garçons forem considerados peça fundamental de uma
indústria turística florescente.
No dia de hoje queremos cumprimentar a todos aqueles que,
na tarefa cotidiana de bem servir, vão tornando mais
conhecidas a cortesia e a cordialidade mineiras.
De forma especial, somos gratos aos garçons que se

desdobram para servir a esta Casa.
A todos expressamos nosso compromisso de lutar por melhores
dias para essa categoria, que, por seus muitos méritos, e
credora do reconhecimento concreto por parte da sociedade.
Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

430 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
destino do parque siderúrgico nacional, construído com o
suor de inúmeros trabalhadores brasileiros, está nas mãos do
Tribunal de Contas da União e do Juiz da 8a Vara da Justiça
Federal em Minas. Ainda há uma esperança de que o leilão da
AÇON1INAS, marcado para amanhã, dia 10 de setembro, possa ser
revisto, em função de decisão judicial.
Num País movido pela ficção, preceitos éticos e morais vêm

perdendo o valor, dando lugar a um conjunto inconsequente de
leis, que tenta subjugar o Brasil a um programa neoliberal
já rechaçado pela população. Não há um exemplo nos países do
Cone Sul de que a privatização de estatais dos setores
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estratégicos tenha resultado em benefícios. A Argentina,
referência dos governos para justificar essa ousadia
inconseqüente, tem investido os seus parcos recursos em
"marketing para explicar a burrice da entrega das empresas
estatais à iniciativa privada. Os governos, no Brasil,
infelizmente, têm o péssimo costume de se orientar por
projetos que deram errado. A criatividade, no governo,
também, infelizmente, foi canalizada para a montagem de
inimagináveis esquemas de influência, para a corrupção e
para políticas que desprezam os anseios da maioria. Estamos
próximos de entregar a última estatal do setor siderúrgico,
caso a Justiça brasileira não dê uma demonstração de bom-
senso e amor ao País.
A modernidade do Governo de Itamar, ao impor a destruição
do setor siderúrgico estatal, acaba de impor ao Pais o
monopólio privado do aço, que, a partir de agora, ditará os
preços de seus produtos, balizados num oligopólio
internacional. Estamos abrindo mão da liberdade econômica
para nos entregar aos ditames da dependência externa. E
isso, neste País, se chama modernidade. Talvez o seja para
os países europeus e para os Estados Unidos. Para nós,
significa a ampliação dos nossos laços de dependência e de
subjugação ao capital internacional. Um programa sob
suspeita, carregado de irregularidades, ainda é mantido pelo
pulso forte de um Ministro equivocado, que rasgou os seus
livros e se livrou de suas idéias, que, por incrível que
pareça, já foram consideradas revolucionárias. Mais do que
desprezível, é triste constatar essa realidade, partindo de
pessoas que alimentaram a esperança e hoje cultivam o
comodismo.
E bom que esta Assembléia registre o seguinte: a AÇOMINAS
será vendida pela bagatela de US$346.000.000,00, acumulando
em outros tantos milhões a divida social do Governo com o
povo brasileiro. Essa divida será cobrada, se não em
cruzeiros reais, pelo menos em votos ou em indignação. Há
poucos dias, os jornais estamparam a engenhoca montada pelos
Bancos estaduais para financiar, vergonhosamente, a divida
da Siderúgica Mendes Júnior com o Governo mineiro. Além de
não se opor ao processo criminoso de privatização, o
Governador de Minas ainda permite que Bancos estatais
viabilizem a troca do monopólio estatal pelo privado,
através do aval nada sutil a uma potencial compradora da
AÇOMINAS. Avalizar debêntures da Mendes Júnior às vésperas
dos leilões da siderúrgica mineira, numa operação de alto
risco para o Estado, nada mais é do que assinar o termo de
não-compromisso com o futuro de Minas. Não há recursos para
remunerar melhor o funcionalismo público, não há recursos
para obras sociais, para a saúde e a educação, mas há
recursos fartos para se viabilizarem operações desastrosas,
que colocam em risco a economia do Estado.
Felizmente, a imprensa mineira e nacional tem cumprido o
seu papel de denunciar tais falcatruas. Não o faz por
decisão dos empresários, pois vários desses grandes grupos
preferem o comodismo da companhia do poder ao incômodo do
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Papel de defender as instituições democráticas, mas por
mérito dos profissionais da imprensa, que se vêm destacando
como interlocutores de um debate entre a sociedade e o
Governo, muitas vezes deixando transparente o desejo da
maioria, que insiste num Pais com justiça e democracia. A
esses profissionais, aos jornalistas e radialistas de Minas,
a todos aqueles que mantêm os preceitos éticos que norteiam
essa profissão, os nossos cumprimentos pelo Dia da Imprensa,
que será amanhã. Esses mesmos profissionais, que tiveram a
coragem de estampar nos jornais a indignação do povo
brasileiro com o Governo de Collor, no seu dia-a-dia,
cumprem a difícil missão de fiscalizar os atos do Governo;
denunciam massacres criminosos e desmontam esquemas de
corrupção e tráficos de influência; retratam a realidade das
favelas, das casas de detenção, dos hospitais, das escolas;
freqüentam rodas de afortunados empresários, mas também se
misturam com os miseráveis do nosso cotidiano em busca da
notícia; traduzem para a sociedade a história de um povo que
acorda com a esperança e adormece com a descrença. O papel
desempenhado pela imprensa brasileira no episódio de Collor
de Mello veio comprovar a vitalidade de nossas instituições
e desmascarar a cultura da corrupção, que nos torna
vulneráveis frente ao mundo. Nunca a ética esteve tanto em
pauta. Os jornalistas, os radialistas, durante as
comemorações do Dia da Imprensa, devem mostrar ao Pais que,
a duras penas, construíram o seu código de ética e que dele
não abrem mão, pois, mais do que aos patrões da comunicação,
prestam serviço à sociedade, que, sabemos, também desejam
forte, democrática e justa.
Para finalizar, solicito ao Presidente desta Casa que envie
telegrama, amanhã, em nome desta Assembléia, cumprimentando
o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da ABI, pelo
Dia da Imprensa e também a imprensa mineira, através do
Sindicato dos Radialistas e do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais. Muito obrigado.

430 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Ilustre Presidente, Deputado
Elmiro nascimento, Srs. Deputados, augusta Casa, gostaríamos
de fazer algumas observações a respeito do funcionamento do
Tribunal de Contas e da realidade municipal.
Os Tribunais de Contas, desde sua criação, vêm oscilando
entre a filosofia que os inspirou e o desprestígio dos que
lhe retiram os princípios éticos e moralizadores de órgão
encarregado de conferir e opinar sobre o correto emprego dos
dinheiros públicos.
A ética e a moral públicas, postulados da transparência e
da correção dos negócios do Estado, que se afirmam pela
lisura, pela honestidade, pela parcimônia e pela legalidade
dos atos de administração, têm-se constituído, na prática,
como um ideal a ser atingido.
Não obstante as Constituições virem dando aos Tribunais de
Contas amplas prerrogativas de fiscalização e controle,
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internamente, pelo próprio órgão gestor dos gastos e,
externamente, pelo Legislativo, com o auxílio direto do
Tribunal de Contas respectivo, na prática, caminha-se
lentamente, embora com boa consolidação sob certos aspectos.
E que nas administrações de Governo, quer no plano federal,
estadual ou municipal, bem como na administração indireta ou
descentralizada, poderosas e influentes resistências do
Executivo se antepõem tanto á fiscalização do Legislativo
quanto ás auditorias financeiras. Estas deveriam se
constituir em regra, mas, na realidade, são exceções
ocasionais e circunstanciais, salpicadas e condimentadas
pelos interesses políticos subjacentes.
E recente o próprio sentido de organização e de
racionalização internas por que passou e vem passando o
Tribunal de Contas de Minas Gerais, há poucos anos
transferido para instalações dignas da importância e da
magnitude de suas funções elevadas, posto que, onde
funcionava anteriormente, levava-se anos para se emitir ou
receber uni parecer prévio, e quando isso era possível os
Governadores e Prefeitos já não mais exerciam mandatos;
alguns já haviam morrido. Esta era a lentidão para se
apreciarem contas públicas. Era tão lastimável o Tribunal,
quando funcionava ali na Praça Sete, que vale saber e
registrar que as contas eram recebidas por guardinhas ou
"boyzinhos", que davam recibo e, incontinenti, jogavam os
pacotes, amontoando-os de qualquer jeito. Alguns caiam e
eram chutados para os seus devidos lugares. Eram empírica e
aleatoriamente guardados, ainda que, corressem o risco de
serem rasgados e terem documentos extraviados por pura
negligência. Não é agradável falar sobre a época em que o
Tribunal tinha o apelido depreciativo de 'Tribunal Faz de
Conta.
Hoje, o Tribunal já se ombreia com os melhores do Pais, mas
há muito que se caminhar para se chegar ã modernização e à
agilização, á presteza e á eficiência que se espera de um
órgão que a cada dia mais vê avultarem suas extraordinárias
competências. Hoje a benéfica atuação e o alcance do
Tribunal de Contas mineiro vão disciplinando velhos e
arcaicos métodos de lançamentos contábeis com o controle
sistemático das execuções orçamentárias, tanto no Estado
quanto nos municípios.
Mas é bom que se saiba - e isto vale como crítica
construtiva - que tanto a zelosa Procuradoria que se
instalou e funciona junto ao Tribunal como o Plenário deste
estão cometendo excessos de exação, ao exigirem
informações, esclarecimentos e documentos de pequenas
Prefeituras e Câmaras, querendo explicações sobre exercidos
fiscais e orçamentários de dezenas de anos passados, daquela
época exatamente em que o Tribunal não exigia nada e levava
anos e anos a emitir parecer prévio, sob o argumento
respeitável, é claro, de não estar aparelhado. Esse
açodamento de agora é abusivamente discricionário.
Ameaçar e mandar bloquear fundos de participação e
transferências correntes é coação sobre pequenas comunidades
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eivada de arrogância e prepotência e de flagrante injustiça,
já que, tais discricionariedades não são usadas contra os
grandes e poderosos.
Os pequenos municípios mineiros serão menos cobrados e mais
bem orientados quando puderem ter à disposição um banco de
dados com informações sobre a legislação que rege a matéria
objeto de consultas, comentada e ilustrada com nominatas,
acórdãos, jurisprudência e decisões assentadas e
consolidadas pelos Tribunais de Contas e das instâncias
finais à disposição de Prefeitos e Vereadores, evitando
assim erros que poderiam ser contornados e irregularidades
que poderiam ser sanadas. Seria o ideal, desde que já
estivessem informatizados os serviços do Tribunal, o que
ainda não aconteceu, tendo em vista que seus espaços físicos
estão superlotados de processos de prestações de contas
atrasadas, e suas prateleiras estão empoeiradas e
entulhadas, lembrando Kafka.
Que se passasse a exigir e cobrar com rigor a partir das
novas disposições constitucionais inscritas na Federal de
1988 e na mineira de 1989, que deram melhores e mais
explícitas atribuições ao Tribunal de Contas, nos parece
razoável e necessário. Exigir, porém, de municípios
desaparelhados e desinformados por falta de assessoria e
assistência técnica e por fragilidade de seus sistemas
operacionais, convulsionados pelas rivalidades de grupos
políticos que se revezam no poder - o antecessor, que perdeu
as eleições, "preparando a cama do sucessor e vice-versa -,
é desconhecer a realidade.
Assim, exigem-se explicações para exibição ou comprovação
de documentos que se referem a exercícios fiscal-
orçamentários de dezenas de anos passados, quando o poder já
mudou de mando político-administrativo diversas vezes e
bloqueiam-se os únicos recursos e fontes de renda dos
municípios (fundos de participação), quando Governadores e
Presidentes da República que deveriam ter suas contas
rejeitadas contam com indulgências e nem sequer são
molestados.
Prefeitos e Vereadores são homens públicos, que podem ter
pecadilhos', mas nenhum político ou autoridade maior sofrem
tanto o dia-a-dia das atribuições e cobranças quanto eles,
que estão em contato direto com a população - que não
precisa marcar audiência -, e seria bom se Conselheiros e
Procuradores soubessem que numa cidade pequena a Prefeitura
é a única empresa organizada e que os munícipes dependem
dela para nascer e para morrer, pois que tudo é feito pela
Prefeitura e nada se faz sem ela. Talvez, assim, fossem mais
flexíveis e menos exigentes.
Aplicar a lei - apenas porque é lei - pode ser injusto
quando se trata de indefesos pequenos municípios, que são a
imensa maioria do Estado; é ser mais realista que o rei; é
puro açodamento, pois o mesmo rigor não é aplicado para
Estado e suas autarquias nem para os grandes municípios, que
recebem tratamento diferenciado e se permitem abusivamente
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aprovar seus orçamentos por simples decreto do Executivo, ao
arrepio da lei.
Devagar com o andor, pois o santo é de barro.
Sr. Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, Srs. Deputados.
Esta crítica que fazemos ao procedimento do Tribunal de
Contas, exigindo das menores e das mais humildes Prefeituras
que forneçam documentos de décadas passadas tem sua razão de
ser. Que o Tribunal, na sua magnitude, na sua grande
autoridade, receba as nossas criticas, acima de tudo, com
vontade de acertar e corrigir.
Aqui estamos, como já disse e repito, numa posição de total
independência, criticando quando achamos que devemos fazê-
lo. E, neste episódio, o Tribunal, data venia, não tem
agido acertadamente, embora eu o respeite, julgando-o
indispensável para o bom funcionamento da máquina
administrativa do Estado de Minas Gerais.
Eram essas as observações que desejava fazer, e fi-las, Sr.
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, com alegria muito
grande, porque vejo esta Casa, hoje, sob o timão de V. Exa.
homem digno, honrado e competente, que, assim como seu
saudoso pai, o querido Deputado Sebastião Nascimento, haverá
de ter uma carreira promissora e vitoriosa em sua vida,
porque os homens de bem semeiam as boas sementes, colhendo,
oportunamente, os frutos do sucesso. Obrigado, Srs.
Deputados.

430a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais pessoas presentes nas galerias: serei
breve. Todos nós lembramos as polêmicas levantadas no
semestre anterior em torno de uma iniciativa do Governo
Estadual, no sentido de lançar bônus do Estado de Minas
Gerais no mercado europeu. Não venho aqui para tentar
rememorar essa polêmica, mas para registrar minha estranheza
e, diante da estranheza, solicitar alguns esclarecimentos ao
nosso Governo. No jornal 'Diário da Tarde' desta quinta-
feira, uma matéria que tem como titulo 'O Estado Quer
Lançar logo os Seus Bônus", o Governador Hélio Garcia afirma
"que, há cinco ou seis bancos interessados em fazer o
lançamento dos bônus, o que talvez nos obrigue a fazer uma
licitação. Estamos dependendo apenas da autorização do Banco
Central, que, acredito, virá sem dificuldades maiores, já
que Minas não tem uma situação boa, como todos os demais
Estados, mas está perfeitamente organizado".
Em que pese ao lamento do Governador no que diz respeito á
obrigação de fazer licitação, temos publicado no 'Minas
Gerais" de ontem o seguinte despacho do Sr. Governador: (
Lê:)

Despacho*
Atendendo á solicitação do Secretário de Estado da Fazenda,

constante do oficio no 1944, de 8 de setembro de 1993, e no
uso da competência que me confere o artigo 25 da Lei ng
9.444, de 25 de novembro de 1987, ratifico, nos termos do
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artigo 25 da Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993, o
reconhecimento da situação de inexigibilidade do processo de
licitação, para que o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S/A, como delegatário do Estado de Minas Gerais
(Decreto nQ 34.856. de 30 de julho de 1993) celebre com o
Banque Indosuez, contrato de prestação de serviços, tendo
como objeto a colocação, como líder, no mercado
internacional, do Bônus Externo do Estado de Minas Gerais, a
que se refere a Lei no 11.116, de 25 de junho de 1993.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de setembro

de 1993.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
A questão é simples, cristalina: se o Governador alega que
temos cinco ou seis Bancos interessados, que razões o levam,
atendendo a oficio do Sr. Secretário da Fazenda, a indicar
um único Banco? Por que, mais uma vez, esse afã de resolver
as coisas com essa rapidez monumental? Se existe mais de um
Banco interessado, como afirma o próprio Governador, é de se
supor que as livres e tão decantadas forças de mercado
coloquem condições melhores para que o próprio Estado venha
a negociar a aplicação e a colocação desses bônus. Essas
dúvidas não são poucas, porque esses bônus envolvem algo em
torno de US$200.000.000,00. Esse é, sem dúvida, um recurso
bastante significativo e substantivo.
Por isso, estamos encaminhando requerimento ao Sr.

Governador, solicitando informações sobre o despacho do Sr.
Secretário da Fazenda a respeito das razões duvidosas,
segundo nosso ponto de vista, de se dispensar a licitação
para esse processo. Por fim, queremos saber que motivos
levaram o Sr. Governador, diante dessa enorme quantidade de
Bancos que se ofereceram para disputar o privilégio de
trabalhar com os bônus de nosso Estado, no mercado europeu,
a escolher um único Banco. Em razão disso, Sr. Presidente,
vamos passar ás suas mãos o nosso requerimento. Era isso o
que tínhamos a dizer. Muito obrigado.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

430a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pelo

Deputado José Maria Pinto
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas Maria José Haueisen, Maria Elvira
e Maria Olivia, longe das emoções dos campos de futebol,
longe das emoções deste mundo perverso e, hoje, torcedor de
um time interessante que se compõe de três pessoas, que são
o Pai, o Filho e o Espirito Santo: hoje, mais comprometido
com a verdade, passo a ler o que se segue.
No ano passado, eclodiu repentina campanha difamatória
contra o Sr. Afonso Paulino, Presidente do Clube Atlético
Mineiro. Os ataques eram atribuídos ao desempenho da
agremiação no Campeonato Brasileiro. Entretanto, não era
preciso ser nenhum "expert no assunto para inferir que a
facção contrária, integrada por cartolas e aventureiros,
visava tão-somente usurpar aquela Presidência, usando, para
tanto, de inconfessáveis artifícios.
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Na ocasião, por gozar da amizade de Afonso Paulino,
procurei-o, sugerindo que organizássemos uma resistência
ofensiva às pessoas que intentavam alijá-lo do honroso cargo
a que fora alçado democraticamente e em conformidade com as
normas estatutárias. Ele, em resposta, disse que seria
inoportuno sustentar uma causa de grande repercussão na
imprensa, o que só agravaria a situação do clube, amado por
ele mais do que por qualquer outro.
E, assim, permaneceu com a mesma postura: só respondia ás

acusações mais graves e, principalmente, às que ofendiam a
sua honra de homem íntegro.
Já os seus inimigos, não se conformando com a tranqüilidade
do ofendido e notando que acusações infundadas não o
abalavam, adotaram outra estratégia, própria de marginais:
começaram a ofender os próprios familiares de Afonso
Paul ino.
Em razão disso e vendo que tinha como opositores

verdadeiros abutres, que não hesitavam em usar de meios vis
para atingi-lo, ele, desapontado com a natureza mesquinha de
muitos que o rodeavam, resolveu deixar a Presidência do
clube.
Em sua defesa acorreram poucas pessoas, porque as intrigas

nas quais o envolveram foram muito bem urdidas e acabaram
por ganhar aparência de verdades. Um dos seus defensores
chama-se Chico Maia, que, com a matéria intitulada A Saída
do Presidente, publicada no Diário da Tarde" em 16/8/93,
fez acurado diagnóstico da sua atuação.
Por intermédio dela, esse renomado cronista esportivo

descreve a transparência da atual administração e desvenda
os verdadeiros motivos que os seus detratores possuíam para
querer manchar o nome do Presidente e colocar em dúvida a
lisura dos seus atos.
Chico Maia começa afirmando que Afonso Paulino optou, desde
o início do mandato, pelo saneamento financeiro e
administrativo do Atlético e, para tanto, cortou mordomias
de Conselheiros, Diretores e torcidas organizadas, que não o
perdoaram por isso. Todas as suas realizações posteriores, a
bem da verdade, muitas, sofreram oposição de tais segmentos,
que são muito influentes em qualquer agremiação.
Conquistas do clube, como a CONMEBOL, único título oficial

da sua história, no âmbito internacional, foram minimizadas.
Fizeram um estardalhaço em torno da construção de um
'shopping center' no Campo de Lazer, situado na Av. Olegário
Maciel. Na verdade, quando Afonso Paulino tomou a direção do
empreendimento, o terreno estava sob o usufruto da
Prefeitura de Belo Horizonte e com risco de permanecer com
ela para sempre. Então, ele efetuou a competente indenização
e fez contrato com uma grande empresa para que ela
construísse o complexo de lojas, o que implicou
investimentos da ordem de US$65.000.000,00. De inicio, o
clube irá auferir 15% das rendas de locação e, passados
alguns anos, como reza o contrato, 100%. Resultado: um
terreno praticamente perdido é retomado lucrativamente. Foi
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uni maravilhoso trabalho de fortalecimento das finanças do
Atlético.
Questionam a probidade da sua gestão, simplesmente

acusando-o de simpatizante do regime militar. E eu pergunto:
o que tem uma coisa a ver com a outra? Não há militares
honrados, capazes e honestos? E exatamente pela existência
de um grande número deles que possuem tantos admiradores.
Na verdade, Afonso Paulino é, antes de tudo, um homem de

grande coração. As suas relações cotidianas com jogadores,
equipe técnica e funcionários do clube demonstram isso
sobejamente. Entretanto, para ser breve, relato apenas um
caso.
Em plena campanha do Campeonato Brasileiro de 1992, Jair

Pereira perdeu um filho em dramático acidente e ficou sem
condições psicológicas de realizar um bom trabalho. Naquele
momento, o Presidente, avaliando as dimensões da tragédia
humana que envolvera o técnico, foi incapaz de despedi-]o.
Foi necessário que aquele profissional mesmo se demitisse. O
gesto de bondade e de grandeza foi usado por seus detratores
com as maiores distorções.
Casos semelhantes, realmente, podem ter prejudicado algumas
conquistas atleticanas, mas deixam uma lição de vida que
tornará Afonso Paulino estimado por amigos, jogadores e
funcionários alheios ao jogo de poder nos bastidores do
clube. Esse mesmo jogo de poder é capaz de forjar verdades
e, até mesmo, fatos, de acordo com as conveniências das
pessoas que o integram.
Por isso, antes de encerrar estas palavras, gostaria de
registrar um pensamento que me ocorreu durante esta
exposição: se a justiça imperasse, sem restrições, entre
nós, o primeiro dever do cidadão seria defender a verdade.
Como isso não ocorre, a maioria deles prefere calar-se
diante de fatos distorcidos que, vindos à luz por intermédio
de espíritos falaciosos, clamam por uma nova versão.
Como cidadão consciente, atendi ao chamado e cumpro o meu

dever, o de falar a verdade.
Sem favor nenhum, Afonso Paulino ficará na história do

Clube Atlético Mineiro como um dos maiores Presidentes dessa
tradicional agremiação esportiva de nosso Estado.
Sr. Presidente, eu gostaria que este meu discurso fosse
inserido nos anais desta Casa, para que possamos registrar a
história da nossa sociedade e do Clube Atlético Mineiro.
Muito obrigado. -

430a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente, Deputadas Maria
José Haueisen e Maria Olivia, companheiros Deputados, estou
bastante afônica, mas gostaria de trazer alguns assuntos
para serem examinados por esse seleto auditório composto por
meus colegas Deputados e pelo povo de Minas.
Talvez a minha intervenção aqui possa ser considerada um
pouco tardia, mas acho que é sempre tempo de refletirmos
sobre experiências políticas que nós observamos em nosso
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Pais e até mesmo no Estado de Minas Gerais. Estamos
acompanhando atentamente a situação que vive hoje a
Prefeitura de Belo Horizonte. Quero deixar bem claro, como
sempre falei, que eu tento ser justa, sem ser radical,
quando faço oposição ou mesmo quando aplaudo os políticos,
os partidos e as pessoas.
Assim, quando vejo um problema, gosto de falar sobre ele,
quando vejo algo que mereça aplauso, tenho de falar a
respeito também. Em relação à Prefeitura de Belo Horizonte,
já fiz, aqui, alguns elogios corno, por exemplo, quando houve
o problema do lixão, que continua. Eu falei do interesse do
Prefeito Patrus Ananias e do seu partido em tentar resolver
o problema de uma forma não definitiva. Ele explicou-me, por
meio de uma carta muito bem escrita, que se trata de um
problema insanável a curto e médio prazos. Entretanto, isso
merece ser colocado para esta Casa, que é uma Casa de
ressonância, uma vez que tudo que se fala aqui ecoa lá fora,
por meio do Minas Gerais", da imprensa e das notas
taquigráficas. Enfim, tudo que falamos se torna importante,
mesmo que aqui no Plenário só estejam 15 pessoas presentes.
O que estamos acompanhando, em relação ao episódio Patrus
Ananias e o funcionalismo municipal, é um fato que me dá
certa pena, pois percebo que, mais do que nunca, é difícil
governar. Dai, o cuidado que nós, do parlamento, como também
da militância dos partidos políticos, devemos ter quanto
àquilo que vamos falar. Mudar de estilingue para vidraça,
mudar de Oposição para Governo é uma passagem extremamente
difícil. Assim sendo, deixo aqui um conselho: nunca se
radicalizem em uma situação, porque, quando falamos que
dessa água não beberemos, de repente, um dia, mesmo a
contragosto, acabamos fazendo-o.
Há um problema entre a Câmara Municipal e o Prefeito,
também, no que diz respeito à posição independente em que se
colocou o Sr. Prefeito - o que respeito, democraticamente.
Entendo, entretanto, que é completamente impossível ser
independente quanto à Câmara Municipal, pois esta é composta
por mais de 30 pessoas, eleitas diretamente pelo povo, por
vários partidos, inclusive pelo partido que está na
Prefeitura. Dessa forma, o caminho certo é o diálogo, o
consenso, a conversa. E sentar-se em torno da mesa e
negociar, desarmados, sem radicalismo, sem pedras na mão,
sem preconceitos, a fim de se encontrar a solução.
Tenho aqui, em minhas mãos, o voto do Relator da comissão

da Câmara Municipal que examinou o veto do Sr. Prefeito,
Patrus Ananias, à proposição que reajustava a remuneração
dos servidores públicos municipais de acordo com a política
defendida pelo P1, em nível nacional, em especial com a do
Deputado Federal Paulo Paim, que movimentou céus e terras em
defesa do índice de 100% da inflação havida no período
anterior para a reposição dos salários dos trabalhadores.
Como é que, então, o Sr. Luís Inácio Lula da Silva e seus
seguidores pregam nos palanques o que eles não irão cumprir
quando administradores eleitos pelo povo?
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Esse é o problema do palanque. O político tem que tomar
muito cuidado com o palanque porque lá ele tem as melhores
intenções. Pode ser até que existam políticos que mintam de
propósito, mas, às vezes, você faz um discurso e não está
mentindo. Realmente, você acredita naquilo que está falando.
Entretanto, quando você chega ao Poder, não consegue cumprir
aquilo que você prometeu no palanque.
Creio que para o PT, e aqui temos vários colegas desse
partido, essa experiência está sendo muito salutar. O nosso
caríssimo Deputado Antônio Carlos Pereira, que é um grande
orador, um grande tribuno, um moço muito preparado, muito
inteligente, quando ocupa esta tribuna faz com que paremos
para ouvi-lo, porque ele fala muito bem, apresentando
números, índices e dados de outras Prefeituras. Entretanto,
caro Deputado, tudo que V. Exa. falar aqui, por mais válido
e mais sério que seja, não vai convencer a ninguém. Sabe por
quê? Porque vocês estão apanhando. O PT está apanhando na
Prefeitura de Belo Horizonte e está apanhando não porque
vocês sejam mal-intencionados. Até acho que vocês são bem-
intencionados, mas a realidade é uma, e a ideologia é outra.
Agora, na Prefeitura de Belo Horizonte, com toda a
transparência que querem dar ao processo de administração,
com as reuniões democráticas infindáveis, noite a dentro,
com a militância sempre atenta e participativa, com os
assessores que vieram de fora e que foram daqui e que têm a
mesma ideologia do PT, vocês estão apanhando e vão continuar
apanhando. Não tem jeito de deixar de apanhar. Por isso
vocês têm de ser humildes para entender que o que pregam nos
palanques é muito diferente da realidade que encontraram nas
Prefeituras e que encontrarão até mesmo na Presidência da
República.
Estou colocando isso porque vocês estão passando por um

gravíssimo desgaste como nós passamos há pouco tempo. Quero
dizer que não tenho nada a ver com esses cartazes que estão
por aí. Fui uma das pessoas que entraram na Justiça, porque
me senti ultrajada. Era um direito meu. Alguém poderá
dizer: Que bobagem, Maria Elvira, político é uma pessoa
pública, tem que aceitar tudo, a vaia e o aplauso. Vaia e
aplauso é uma coisa, e desacato é outra. Eu considerei
aquele cartaz um desacato, porque ele era uma versão
mentirosa do fato. E claro que existem várias formas de se
interpretar um fato. Mas, para mim e para o grupo que entrou
na justiça, ele é mentiroso. Agora, fizeram esse outro
cartaz. Quero deixar bem claro para os meus colegas do PT
que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, a verdade é essa.
Eu não vou dizer que é bem-feito para vocês. Esse não é o
meu estilo de fazer política. Não gosto desse tipo de
política, nem quando me dirijo a meus adversários. E uma
questão de ideologia. E aquilo que todos dizem: A justiça
tarda mas não falta. Estão espalhados aí pela cidade
cartazes da mesma natureza daqueles que os sindicalistas
ligados à CUT e ao PT distribuíram durante a última greve
dos servidores públicos estaduais, chamando-nos de traidores
do povo. 0 que é ruim pega, embora, outro dia, um
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jornalista tenha dito que o PT é igual ao "teflon', pois
nada nele pega, e os outros políticos são iguais a veludo,
pois tudo neles pega. Tem muita gente boa no PT como tem
muita gente ruim. É como acontece em outros partidos.
Ninguém tem atestado de inteligência, de competência, de
probidade. Isso não existe. Então, na minha opinião, é muito
bem fundamentado o voto do Relator Vereador João Batista de
Oliveira, que é, também, do meu partido, o PMDB. (-Lê:)
Pretendendo ter firmado um compromisso com os

trabalhadores de todas as hostes e defendê-los sem cansaço e
sem tergiversações, o PT se coloca nu diante de nós, com a
sua verdadeira e única cara: a da incoerência.
Então, o PT se coloca diante de nós com toda a sua
fragilidade, com sua verdadeira cara. Eu acho que esse
partido tem muitas caras, mas, neste momento, ele foi
tachado de incoerente. Por quê? Porque defende radicalmente,
aos gritos, batendo no peito, que tem que reajustar e
ajustar. E muito justo. E muito bom que os trabalhadores
ganhem muito. Estamos de acordo, mas, minha gente, a
realidade é distinta, e o PT sabe o que o Sr. Prefeito
está passando na Prefeitura de Belo Horizonte. Não há
dinheiro para investimento. Ele está fazendo o melhor
possível. O PT sempre propugnou a adoção dos índices do
DI EESE.
Propugnou durante toda sua existência a adoção dos índices
do DIEESE como mecanismo de correção de salários e de
vencimentos, mas agora que ocupa o Poder tal referência
torna-se ilegal e demagógica, como disse o Vice-Líder do
Prefeito, Vereador Rogério Correa:
Mudou o Natal, ou mudei eu? - como perguntou outrora

nosso romancista maior, Machado de Assis.
Ontem, aqui mesmo, o PT não perdia oportunidade de,
insistentemente, apresentar e votar emendas a favor da
adoção daqueles índices como referência para correção dos
vencimentos dos servidores públicos; hoje, no Governo,
propostas de igual natureza são, repito, ilegais e
demagógicas: Afinal, qual é a cara do PT?
Seus componentes no parlamento municipal têm dito - agora e
somente agora - que a aplicação dos índices do DIEESE
somente é viável para a iniciativa privada, que tem
condições de repassar tais ônus para seus preços, mas nunca
para a administração pública.
O Sr. Prefeito Patrus Ananias rejeita todas as emendas
apostas ao seu projeto de reajuste de vencimentos dos
servidores públicos municipais e ainda ameaça ir à Justiça
invocando a Constituição Federal.
Haveria, sim, tal afronta à Constituição se ainda vigesse a
Carta de 1969, fruto dos obscuros tempos do 41-5 e da
ditadura militar, que impedia pura e simplesmente a
apresentação de emendas a projetos do Executivo.
Mas os tempos são outros e parece que o PT sente aquela
nostalgia de quem não pode exercer aquele poder castrador,
pretendendo instalá-lo, agora, contrariando todos os seus
discursos pseudodemocrát icos.
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Parabéns ao Vereador João Batista de Oliveira por seu
trabalho, pela justa defesa do funcionalismo diante dos
desmandos e também do despreparo dos militantes petistas no
Poder.
Refiro-me ao despreparo para conviver com a realidade. O PT

vai aprender, como todos nós aprendemos, que é muito difícil
lidar com o Poder. Por isso, temos de ter muita humildade.
(* - Sem revisão da oradora.

430a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente e demais
colegas presentes: antes de mais nada, quero dizer que
concordo com as últimas palavras da Deputada Maria Elvira.
Realmente, devemos ter humildade em todos os sentidos. Mas
ela disse que o PT tem muitas caras, relativamente a
coerência. Já que ela lembrou Machado de Assis, eu quero
lembrar Abraão Lincoin. Na primeira campanha de Abraão
Lincoln para a Presidência dos Estados Unidos - e a Deputada
Maria Elvira gosta muito dos Estados Unidos -, um seu
adversário chegou a determinada cidade e disse: Vocês acham
que Abraão Lincoln é o que vocês ouvem falar dele? Que ele é
um trabalhador, um lenhador? Ele não é, não. Ele é um homem
de duas caras. Tem uma cara para vocês e outra para o que
ele é realmente." Uma semana depois, Abraão Lincoln foi
fazer um comício naquela cidade. Então, dirigiu-se ás
pessoas e disse: "Meu adversário disse que sou homem de duas
caras. Vocês acham que, se eu fosse um homem de duas caras,
estaria aqui com esta cara feia desse jeito?'
Na realidade, a política salarial apresentada pela
Prefeitura de Belo Horizonte, que é a melhor política
salarial do Pais, foi apresentada pela Bancada do PT, aqui,
para o Governo do Estado. Este sequer aceitou ler a
proposta. Eu ouvi e creio que todos tenham ouvido a Deputada
Maria Elvira dizer que Deputado não pode fazer emenda que
traga repercussão financeira, que os Deputados não podiam
emendar o projeto do Governo e que, portanto, aquele cartaz
era injusto. A Constituição não permite - foram palavras da
Deputada Maria Elvira - que o Legislativo faça emendas que
tragam repercussão financeira. O nosso grande
constitucionalista Deputado Bonifácio Mourão repetiu isso,
exaustivamente, para se justificar com relação àquele
cartaz. Quer dizer: vale para a Assembléia Legislativa o que
não vale para a Câmara Municipal. O Prefeito vai entrar na
Justiça, sim, para resguardar a norma constitucional. Todos
nós defendemos a Constituição, mas parece que a
Constituição, para a Prefeitura, é uma, e, para a
Assembléia, é outra. A Bancada do PT, repito, apresentou ao
Governo do Estado a mesma política salarial. E nunca fizemos
emendas demagógicas, que pudessem trazer repercussão
financeira. Essa prática não adotamos, nem aqui, nem na
Câmara. Gostaria de desafiar todos os Deputados a discutirem
conosco a política salarial da Prefeitura e a política
salarial do Governo do Estado - esta última, aprovada por
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esta Casa. Como dissemos, o Governo sequer aceitou discutir
a nossa proposta de política salarial. Acontece que o
cavalo de batalha foi usado na Prefeitura, e, agora, temos o
seguinte: o índice de agosto foi de 35,3%, índice acima da
inflação, no mês de agosto, que teve uma inflação de 34%. O
Governo do Estado - estou vendo um Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz - tem uma política salarial aprovada,
mas disse que vai discutir os índices. A política salarial
já está aprovada por esta Casa e terá que ser, no mínimo, de
94%. Temos humildade suficiente para saber que todos nós
erramos. Não existe dono da verdade. Entretanto, com relação
à administração, vamos mostrar a esta cidade o que é uma
administração democrática e popular.
O que me traz aqui, hoje, é a história do capitalismo
brasileiro. Todos os empresários nacionais estão dizendo que
o Estado tem que sair da economia. Ficam dizendo: Vamos
acabar com a ingerência do Estado na economia. Entretanto,
vemos escândalos como o do ano passado, em que o Estado
queria doar para a Mendes Júnior US$77.000.000,00.
Denunciamos, na semana passada, que a Mendes Júnior faria um
consórcio para a compra da AÇOMINAS. Ela vai colocar no
mercado as debêntures. A divida está hoje em mais de
US$110.000.000,00. O Governo do Estado, através dos Bancos,
vai avalizar as debêntures e colocá-las no mercado, sob a
responsabilidade dos Bancos. Além do mais, o Governo vai
financiar a Mendes Júnior para que ela possa entrar no
leilão.
Nosso capitalismo é tão descarado, que tínhamos dois grupos
disputando a AÇOMINAS. De um lado, a Mendes Júnior, a
Companhia Vale do Rio Doce, a Empresa Villares e a White
Martins; de outro, o Grupo Gerdau, a USIMINAS, a Belgo-
Mineira e a Siderúrgica Pains. Foi publicado nos jornais de
terça-feira, Dia da Independência, que os dois grupos
chegaram a um acordo para entrar com um lance mínimo de
US$346.000.000,00 de dólares. Os grupos vão entrar com um
lance mínimo a partir do acordo que fizeram. Como a
AÇOMINAS já é monopolista na fabricação de tarugos, a sua
venda resultará em transferência de monopólio. O monopólio
ficará com 95% da produção nacional de tarugos. Pelo que eu
sei, o monopólio é proibido por lei. Um fato interessante é
que a Mendes Júnior, através de uma auditoria promovida pelo
Tribunal de Contas, deve à AÇOMINAS US$253.000.000,00. Um
cidadão entrou na Justiça para que aquele grupo não entrasse
no leilão, tendo em vista que ele deve aquela importância. A
União recorreu dessa decisão. A Juíza concedeu a liminar,
proibindo que o grupo ou qualquer de seus associados
entrasse no leilão. A União entrou na Justiça, dizendo que
se o Grupo Mendes Júnior for proibido de entrar, a
Constituição será desrespeitada, porque não haverá
concorrência, e o leilão será de uma única empresa ou único
grupo. Agora, vêm os dois grupos e fazem o acordo para
entrar com uma proposta para fazer a privatização pelo lance
mínimo. O próprio Tribunal de Contas chegou à conclusão de
que a AÇOMINAS foi superavaliada pelos US$346.000.000,00.
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Esta é a história do capitalismo brasileiro. Com o dinheiro
do povo, qualquer um é capitalista nesta terra. Enquanto
isso, o povo continua na miséria.
Estamos entrando com esses dois requerimentos; solicitamos
à Presidência que os encaminhe, ainda hoje, ao Sr.
Presidente da República e ao CADE para que eles possam
surtir os efeitos necessários. Se houver um mínimo de brio e
honestidade no Governo Federal, acho que o que deve ser
feito é o adiamento desse leilão, sob pena de ser mais uma
vergonha para a Nação, como disse o Deputado Ivo José.

430a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira* - Estou voltando ao assunto
anterior porque não tive tempo de conclui-lo. O Deputado
Roberto Carvalho veio a esta tribuna, e eu muito agradeço
suas explicações. E importante essa postura petista de
discutir, mas, por mais que nós discutamos, acabamos
chegando a um ponto em que as discussões são infrutíferas.
Na Câmara Federal existe um Deputado do PT que arranca os

cabelos em defesa dos 100% do DIEESE: é o Paulo Pairn. Ele
quer defender tudo. Vamos defender essa postura, sair nos
jornais e na televisão, ocupar todo o espaço da midia para
dizer dos 100% do DIEESE. Mas, quando os petistas chegam à
administração municipal, notam que a pimenta nos olhos dos
outros não arde, mas nos olhos da gente é diferente. Apesar
da postura democrática do PT, em que há muitos discursos, é
isso o que está acontecendo. O que o Sr. Paim prega na
Câmara Federal, em Brasília, é inviável. Tanto é inviável,
que nem em Belo Horizonte, nem em Ipatinga, nem em
Valadares, nem no raio que o parta há solução para essa
situação. Não quero dizer que o PT não presta ou que é uma
droga, mas quero reafirmar que uma coisa é o palanque, a
ideologia e as conversas em portas de fábricas, e outra,
diferente, é o pegar a caneta para administrar. Por mais que
os Deputados assomem a esta tribuna e falem, e falem coisas
muito boas, não conseguirão mostrar ao povo que não houve
incoerência nesse momento. Qual foi a incoerência? Foi o
discurso do PT, em Brasília, do Sr. Paim, e a administração
municipal de Belo Horizonte e a de outras Prefeituras
quererem aplicar o que o Sr Paim defendeu. Bom, aí, os
petistas podem dizer que o Prefeito Patrus Ananias já deu
tantos por cento em março e mais outros aumentos, mas isso
não apaga essa manchinha. Ser vidraça é uma coisa, e ser
estilingue é outra coisa. Talvez, se Deus quiser, a partir
de agora, os partidos que defendem as causas dos
trabalhadores, ou seja, dos assalariados, mudem seu
discurso. E muito importante que os petistas existam e que
sejam eleitos para defender os trabalhadores. Os discursos
dos petistas terão que mudar, porque, se não mudarem, o povo
não vai acreditar neles. O povo vai achar que foi o Natal
que mudou ou fomos nós que mudamos.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de aproveitar
hoje, que é quinta-feira, dia de maior audiência, embora
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haja poucos Deputados em Plenário, para fazer um comentário.
O Conselho Estadual da Mulher, órgão do Governo, subordinado
à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, que tem à
frente o Dr. Arlindo Porto, Vice-Governador do Estado, e que
tem como Secretário Adjunto Luís Carlos Balbino Gambogi, ex-
Deputado nesta Casa, realizou um evento de excelente nível.
Portanto, gostaria de cumprimentar as companheiras que
realizaram o evento Mulher e Políticas Públicas. Tenho em
mãos uma pasta cor-de-rosa, que, aliás, é minha cor de
campanha, onde estão os prospectos sobre todos os assuntos
discutidos nesse evento. Esse encontro mineiro de Prefeitas,
Vice-Prefeitas e Vereadoras ocorreu nos dias 29 e 30 de
agosto. Havia muitas Vice-Prefeitas e Vereadoras, mas apenas
três Prefeitas compareceram. E verdade que as Sras.
Prefeitas de Minas têm muitos problemas em seus municípios,
mas, corno são 18, gostaria de dar um puxãozinho de orelha
nelas. E necessário que as mulheres estejam juntas, em todos
os eventos, auditórios e discussões, para governarem melhor.
A melhor forma de governar é aprender. Todos os dias a gente
aprende alguma coisa.
Na pastinha cor-de-rosa, distribuída no encontro, há vários

materiais que gostaria de elogiar. Em primeiro lugar, vemos
o Manual Para a Criação de Associações de Mulheres; em
seguida: Como Montar uma Creche ou Centro Infantil;
cadernos sobre os direitos da mulher, nos quais se diz que
todos, embora diferentes, devem ter os mesmos direitos; o
folheto que denuncia toda e qualquer forma de agressão à
mulher. Há, também, informações sobre as áreas de atuação do
Conselho Estadual da Mulher. Há, também, um projeto de lei
que cria o Conselho Municipal da Mulher. Gostaria de pedir
aos Deputados que enfatizassem, nos municípios onde são
votados, a criação de conselhos municipais da mulher. Esse
conselho foi feito por ocasião da campanha contra a
violência, que é um problema sério para a mulher. Também foi
distribuído um material como esse folheto que está sendo
publicado pelo ITAC.
Fica aqui o meu voto de congratulações com o Conselho
Estadual da Mulher pela realização desse evento, que trouxe
elementos de alto nível como Rosisca e o Prof. Pinotti, que
é uma figura conhecida nacional e internacionalmente.
Aprendi muito com o professor e lamentei a ausência das
colegas Deputadas, quando ele fez uma diagnose da saúde da
mulher. Quando se tem vontade política, é fácil montar o
Instituto da Mulher, como São Paulo fez, em Campinas, o
Hospital da Mulher. Através desses hospitais, orientamos não
só a mulher como toda a família. A mulher doente é um sério
problema, pois passa a doença para os filhos e para o
companheiro. O Hospital da Mulher, além de não ser só uma
prova de carinho pela mulher, que é a responsável pela
maternidade, tem razão biológica. E um hospital extremamente
inteligente. Estamos batalhando para que Minas tenha esse
hospital. Talvez, no próximo governo, consigamos realizar
esse sonho da mulher brasileira. Cumprimento todas as
companheiras como Maria Cristina Rodrigues, Angela Caram e
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Maria de Lourdes, pela realização desse belíssimo evento.
Tivemos também a presença da Senadora Júnia Marise, que foi
muito importante, por ser a única Senadora mineira.
Gostaria também de dizer que o assunto da Pampulha comove
Minas Gerais: Visite a Pampulha antes que acabe. Vamos
acabar com tudo aquilo que está atrapalhando a lagoa. Os
moradores da região vivem problemas sérios por causa dos
pernilongos e dos aguapés. Imaginem como deve ser difícil
morar junto com pernilongos.
Gostaria de falar rapidamente sobre o fax do Deputado
Mauricio Campos, que foi Prefeito de Belo Horizonte e
trabalhou muito pela Pampulha. Enviou esse fax para o Dr.
Itamar Franco. Oportunamente vou lê-lo. Vamos ter uma
audiência com o Presidente e iremos levar todos os
interessados no problema da Pampulha para tentar
sensibilizar o Governo Federal, pois a Pampulha é o cartão
de visita de Belo Horizonte. Vamos tentar resolver esse
assunto, que é relevante para Minas Gerais, além do problema
da fome e da miséria reinante no Estado. Muito obrigada.
(* - Sem revisão da oradora.

430 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/9/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, distinta galeria, a Deputada que me
antecedeu nesta tribuna afirmou que é preciso discutir, que
é bom que haja réplica, que a discussão esclarece, mas
entendo que muito mais importante do que a discussão é a
coerência. Só a ação é coerente.
Não temos a menor dúvida de que o Prefeito de Belo

Horizonte tem sido coerente naquilo que pregou nos palanques
e na sua ação na Prefeitura de Belo Horizonte.
É verdade que há insatisfação. Mas é uma insatisfação
comandada por aqueles que querem, não atingir o Prefeito
Patrus Ananias, mas desgastar o Partido dos Trabalhadores,
visando a eleição do ano que vem. Sabemos muito bem que há
um alvo a ser atingido. Esse alvo é a Presidência da
República, que está em pauta. Não resta a menor dúvida de
que a disparada do nosso companheiro Lula nas pesquisas tem
feito muito barulho e dado dor de cabeça á direita deste
País.
E preciso atacar, e a melhor maneira de desgastar a
campanha de Lula é desgastar o seu nome e a imagem do
Partido dos Trabalhadores, através das Prefeituras dirigidas
pelo PT. Dissemos aqui, no princípio, que só a ação é
coerente e reafirmamos: Patrus Ananias, na sua
administração, tem sido coerente. Se compararmos o que ganha
uma professora primária e outra do 2Q grau na Prefeitura de
Belo Horizonte com o que ganha a mesma professora no Estado,
Patrus Ananias está pagando três vezes mais.
Para nós, é importante que o Sr. Hélio Garcia acompanhe a
Prefeitura de Belo Horizonte na sua política salarial e
venha a pagar aos funcionários estaduais a mesma quantia
que paga a Prefeitura da nossa Capital.
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Mas o que realmente me traz a esta tribuna, Sr. Presidente,
é o encaminhamento que pretendo fazer de um requerimento a
essa Mesa, na tarde de hoje. Existe uma polêmica muito
grande com relação às verbas de subvenção. Existe polêmica
nesta Casa e até mesmo no nosso partido. Alguns são a favor,
outros, contra. Essas verbas até educam o povo, quando elas
são discutidas na comunidade e quando a própria comunidade
decide o que vai fazer com o dinheiro. Esse dinheiro, bem
aplicado, mesmo nos rincões de Minas Gerais, a comunidade o
gerencia da melhor maneira possível. Mas, se isso tem
ajudado de um lado, do outro, causa problemas.
Até há pouco tempo o jornal "Minas Gerais' publicava o nome
da entidade que recebia a verba, a quantia repassada e o
nome do Deputado que repassava essa verba. De algum tempo
para cá o Minas Gerais" deixou de citar o nome do Deputado
que repassa a verba.
Num primeiro momento, podia parecer modéstia. O Deputado
poderia não querer ser citado. Não fazia alarde do que
estava repassando. Diga-se de passagem que o dinheiro não é
do nosso bolso: é dinheiro público. Podia parecer, também,
que era uma maneira de se quebrar o vínculo eleitoreiro.
Então, não se colocava o nome do Deputado que repassava a
verba. O que nos causa surpresa e o que nos assusta é o que
alguns colegas Deputados desta Casa estão fazendo com a
verba de subvenção. Sabemos que essa verba não pode ser
usada para atendimento pessoal. Ela tem que ser repassada
para entidades que tenham personalidade jurídica. Mas
sabemos que há Deputados que estão repassando a verba para
pessoas, para atendimentos particulares.
Outra coisa: estamos sabendo, de fontes limpas, que há
Deputados que estão pedindo que Presidentes de associações
assinem recibo em branco para prestação de contas. Assinar
recibo em branco para prestação de contas é um tanto
estranho, no nosso entendimento.
O terceiro problema é que ficamos sabendo, também, de
Deputados que estão mandando para as cidades onde têm
votação notas e informações a respeito dos repasses de
verbas que são publicados no diário oficial. Como não há
indicação do nome do Deputado que repassa a verba, alguns
Deputados insinuam que são eles que estão repassando. Outros
usam seus cabos eleitorais, seus companheiros de partido
para dizer que são eles que estão repassando a verba. Em
alguns lugares, está havendo uma grande polêmica. Se eu
repassei uma verba, um dinheiro público, encaminhei papéis
para o departamento que fiscaliza, acompanha e faz a
publicação no diário oficial, e, aí, vem outro Deputado e se
apresenta como aquele que repassou tal verba, isso causa
muita discussão e muita polêmica na cidade.
Dai, Sr. Presidente, o nosso requerimento, em que pedimos á
Mesa que volte ao sistema de colocar, além do nome da
entidade que recebe a verba, a quantia repassada e o nome do
Deputado que está encaminhando ou repassando a verba.
Gostaríamos de contar com a participação da Mesa para que
esse problema não se tornasse mais um motivo de polêmica e
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questionamento a respeito da seriedade que deve existir
nesta Assembléia Legislativa. E o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Anderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Sra. Deputada,

Srs. Deputados, o nosso partido - o PMDB - realizou a sua
convenção nacional no último domingo. O resultado final
mostrou ao Brasil a preocupação do nosso partido com a sua
unidade. Entendemos que a grande contribuição que o PMDB
pode dar à Nação é, em primeiro lugar, trabalhar pela sua
unidade.
Nesse sentido, Srs. Deputados, eu gostaria de deixar
registrado nos anais da Assembléia Legislativa de Minas o
discurso proferido pelo ilustre Deputado Luis Henrique, novo
Presidente Nacional do PMDB, que é o seguinte. (- Lê:)
*'Companheiras e companheiros, não preciso destacar

ninguém. Do mais ilustre ao mais simples militante, todos
têm o mesmo grau de importância.
Companheiro é palavra latina. Quer referir-se aos que se
sentam à mesma mesa e comem do mesmo pão. Aqui estamos nós,
companheiras e companheiros do PMDB. A nossa mesa é este
plenário lotado e vibrante. O nosso pão é o ideal que
reconstruiu a democracia, derrubando os muros da
intolerância e da prepotência. O nosso pão é a palavra
sincera e convicta que levou o povo às ruas, tantas vezes,
para reconquistar a soberania do voto e a restaurar a ética.
Companheiras e companheiros, esta luta fez muitas vítimas.
Herdamos o tributo doloroso de nossos mártires. Não
poderemos, jamais, esquecer deles. Não poderemos jamais
esquecer de Martins Rodrigues, Pedroso Horta, Freitas Nobre,
Marcos Freire, Teotônio Vilela, Tancredo Neves e Ulysses
Guimarães. Permitam-me que aqui inclua um grande companheiro
que até hoje enche de luto o meu Estado. Quero invocar
também a figura extraordinária, sacrificada e guerreira do
ex-Governador Pedro Ivo. Mas não podemos nos esquecer dos
militantes anônimos cujos corpos de guerreiros repousam lá
nos beiradões amazônicos, lá nos sertões distantes do
Nordeste, lá nas terras pantaneiras centro-oestinas, lá nas
vilas esquecidas dos nossos diversos Brasis.
Esses militantes estão lá, como símbolos mais eloqüentes da
nossa luta. Nunca nos faltaram, nem no burburinho das
metrópoles, nem nos horizontes imensos dos planaltos e das
coxi lhas.
Aos militantes anônimos do MDB e do PMDB, aos nossos
mártires e heróis. A Ulysses e Mora. A Severo e Henriqueta,
a nossa emocionada saudade, por quase um ano de sua
irreparável e ainda não assimilada perda. Quero pedir a
todos que, de pé, guardemos um minuto de silêncio em sua
memória.
Agora, que eles ouviram o nosso silêncio, quero que eles

escutem a gratidão do nosso aplauso.
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Companheiras e companheiros, temos bases, militantes,
quadros. Temos um patrimônio inigualável.
Em todos os Estados, o partido está pronto para a disputa.
Tem candidatos favoritos ao Governo e ao Senador e às Casas
Legislativas. De Sul a Norte. De Leste a Oeste. Na maioria
destes Estados, há dificuldades em contemplar todas as
pretensões, tantos são os candidatos a Senador e Deputado.
Poucas são as vagas a preencher.
Diferentemente de outras siglas, não temos um, mas uma

dezena de companheiros em condições de disputar e ganhar a
Presidência da República.
O Presidente verdadeiro não comprime o Partido com suas
idéias e opiniões. O Presidente verdadeiro exprime as idéias
e opiniões da maioria. Mas uma afirmação que posso fazer
desde já sem temer é que o PMDB não abre mão de lançar o seu
candidato á Presidência da República.
Quero lhes propor, por isso, que esqueçam ou minimizem os
falsos dilemas em que o Partido foi recentemente colocado.
E a nossa unidade, a nossa organização, a nossa mobilização

em torno das idéias centrais que tem embasado a nossa luta,
que deve construir a grande prioridade do PMDB. Ela se dará
guiada pelo novo programa ideológico do Partido, cuja
proposta acabam de receber nesta memorável convenção.
Quero que debatam, em todo o Pais, essa proposta,

oferecendo sua valiosa contribuição, para que, no máximo,
dentro de 90 dias, possamos aprová-la em congresso nacional
de nosso Partido.
A política se faz nas ruas e com a rua dizia o

inexcedível Ulysses. E para lá que quero convocá-los.
Acabei de distribuir uma proposta de trabalho, com o
objetivo de realizar este propósito. Quero todos
participando deste amplo processo de mobilização partidária,
através do qual vamos fazer poeira em todos os recantos
deste imenso Pais. Quero convocar a todos para esta tarefa
dura, mas indispensável e inadiável.
Candidato das bases do PMDB, estou sendo convocado, talvez,
num dos momentos mais cruciais da nossa legenda.
Oriundo de uma vontade fortemente coletiva, vou ser,
também, o Presidente de todos, sem preferidos nem
preteridos.
Estou consciente da grandeza da responsabilidade que os
companheiros me colocam nos ombros. Afinal, vou suceder
nomes da envergadura de Oscar Passos, Ulysses Guimarães,
Teotônio Vilela, Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos, Orestes
Qüércia e José Fogaça. A eles quero externar - e acho que
interpreto fielmente a vontade das bases - os mais profundos
agradecimentos e respeito do Partido pelo extraordinário
trabalho que fizeram na direção da nossa sigla.
Junto a eles, os funcionários do nosso Partido têm sido
mais do que militantes fiéis e dedicados. E a eles, que
fazem o indispensável trabalho anônimo, quero emprestar a
minha gratidão e o meu respeito.
A fidelidade partidária tem estado no coração dos

Vereadores, Vice-Prefeitos, Prefeitos, Deputados, Senadores,
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Vice-Governadores e Governadores que integram a nossa
legenda. Para estes, a fidelidade não precisa estar escrita
no texto da Constituição Federal. Mas vamos escrevê-la na
revisão constitucional, porque nenhum militante é maior que
o Partido, e o mandato popular a este sempre deve pertencer.
Quero me dirigir, especialmente, ao meu amigo e companheiro
Pedro Simon. Não preciso homenageá-lo citando os muitos dos
cargos que ocupou em sua gloriosa vida pública.
Pedro, tal qual o apóstolo, tu és uma das pedras mais
fundamentais do PMDB. Por isso, o teu concurso é
indispensável ao Partido, principalmente como parceiro para
superar os difíceis desafios que temos pela frente.
Por fim, quero falar a ti, meu PMDB de décadas de luta.

Porque és grande e importante, tens sido o avalista de todas
as crises. Porque és grande, a Nação exige de ti mais
responsabilidade e mais sacrifícios. Porque és grande,
tiveste muitas vezes que renunciar à crítica irresponsável e
aos aplausos fáceis. Porque és grande, tiveste que assumir
desgastes e ônus de decisões amargas, sem as quais a nossa
recente democracia não resistiria. Porque és grande e
responsável, tens sito - Meu Querido PMDB - o alvo principal
das críticas.
Mas não tenho dúvida que, como o ancestral homônimo de
nosso grande Ulysses, realizarás a tua odisséia na direção
de um novo Brasil e de uma sociedade justa e desenvolvida.
Sou teu filho, PMDB querido! Nasci politicamente nas tuas
lutas, fui forjado pelo aço da tua determinação.
Teu pai, o Doutor Ulysses, como todos o chamávamos
reverentemente, desceu desta Tribuna depois de dizer: Meu
filho PMDB: vá em frente. Caminhe rumo ao Sol, que é luz,
não rumo à Lua, que é noite. Que Deus te abençoe e a Pátria
ateste: Cumpriste o teu dever!".
Companheiras e companheiros, vamos adiante, unidos e

determinados. A luta continua!
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
Foram essas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as palavras

proferidas no último domingo, no final da convenção do PMDB,
pelo novo Presidente do nosso partido, Deputado Federal Luiz
Henrique.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago a esta tribuna dois assuntos.
Em primeiro lugar, quero externar a minha alegria por ter
participado da Convenção Nacional do PMDB, no domingo
passado. Cheguei a Brasília na tarde de sábado, e a
movimentação no Congresso Nacional já era enorme. No período
da tarde, todas as Lideranças do PMDB de todo o Brasil
estavam presentes, interessadas em discutir o destino e os
rumos do partido. No domingo, pela manhã, havia uma intensa
movimentação das Lideranças do Partido dos 27 Estados da
Federação, o que nos deixou, sem sombra de dúvida,
entusiasmados. A exemplo do que disse o nosso Líder,
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Anderson Adauto, quero trazer a público um pouco da nossa
história partidária.
Nasci, politicamente, no MDB, mais precisamente em 19/5/66.
Portanto, a militância política do Deputado Geraldo Rezende,
que se orgulha de pertencer ao quadro político desta Casa,
começou em 1966 e perdura, até hoje, sem troca de partidos,
o que não é muito comum no político brasileiro. Essa e uma
das razões da nossa alegria, aqui externada, porque sabemos
que o Pais e a política brasileira só serão fortalecidos e
respeitados se encarados com seriedade, com partidos fortes,
consolidados. Essa é uma das razões da nossa permanência no
PMDB, porque acreditamos, fundamentalmente, no programa
agora colocado para que se trave uma discussão mais ampla. E
um programa contemporâneo, mostrando as necessidades
brasileiras.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, externando essa
alegria, quero dizer que acredito neste País e acredito que
as mudanças hão de vir. Também quero deixar clara a minha
opinião no que diz respeito ao comportamento do meu partido
em relação ao Governo Federal. Modestamente, entendo, nos
meus momentos de reflexão, que esta não é a melhor hora para
que o PMDB retire o seu apoio ao Governo Federal.
E verdade que o Presidente Itamar precisa tomar decisões
mais rigorosas, fundamentalmente em relação ao que o PMDB
prega, para a inflação baixar e as condições de vida do povo
brasileiro melhorarem. Para isso é necessário que o
Presidente da República, no seu legitimo exercício, exija o
cumprimento da Constituição Federal, principalmente no que
se refere às questões relacionadas com os Bancos. Cumpra-se
a Constituição, a saber: 12% de juros ao ano. Quanto à
correção monetária, nem pensar. Isso não existe na
Constituição brasileira. Isso é uma excrescência que está
tirando o pão da boca do trabalhador brasileiro. Se
acabarmos com essa excrescência que é a correção monetária,
com essa questão de dinheiro gerar dinheiro sem produção,
sem emprego, encontraremos o fim da inflação e,
naturalmente, melhor distribuição de renda em todo o Pais.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer, desta
tribuna, da minha satisfação e da minha alegria de ver o meu
PMDB renovado, o meu PMDB de cara nova, e parabenizar e
desejar sucesso ao nosso Presidente Luiz Henrique, para que
ele possa levar a bom termo sua tarefa que, eu sei, é árdua.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos batalhado pela
promoção da Justiça no Pais. Trago à consideração desta Casa
um requerimento, e peço o apoio dos meus companheiros à sua
aprovação, vazado nos seguintes termos:

"REQUERIMENTO NQ
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja formulado apelo ao Sr. Delegado Regional do
Banco Central do Brasil em Minas Gerais, para prestar
esclarecimentos à Assembléia Legislativa quanto à existência
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e à movimentação de contas-fantasmas na agência do Banco
Brasileiro Comercial Sé. da cidade de Uberlândia.
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A imprensa nacional tem divulgado com certa
insistência fatos relativos à movimentação de contas-
fantasmas na agência do Banco Brasileiro Comercial S.A., da
cidade de Uberlândia.
Diante desses acontecimentos, o Banco Central do Brasil
determinou rigorosa auditoria naquele estabelecimento
bancário, tendo sido recentemente concluídos os trabalhos a
ela referentes.
Apurados os fatos, nada veio, no entanto, ao conhecimento
da população, o que entendemos não ser compatível com os
princípios que devem nortear a administração pública.
O povo mineiro encontra-se indignado com os lamentáveis
acontecimentos, de natureza similar, que culminaram com a
renúncia do Presidente da República, e não pode
contemporizar com um sigilo que em nada colabora para o
aprimoramento das nossas instituições democráticas.
Há quase a certeza de que, em Uberlândia, essas contas~
fantasmas foram usadas para se eleger o atual Prefeito.
Quase 100% dessa certeza existe por parte deste Deputado,
que representa aquela cidade, que representa aquela região.
Esse ã o motivo da apresentação deste requerimento, uma vez
que investigações particulares foram feitas e ficou
constatado que essas contas eram contas-fantasmas. Resta
saber, agora, se há ligação entre essas contas-fantasmas e a
administração pública do Município de Uberlândia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eram essas as duas questões
que desejava trazer á consideração da Casa na tarde de hoje.
Muito obrigado.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Ibrahini Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

assomo hoje a esta tribuna para, com profundo pesar, prestar
uma singela homenagem a uma das figuras mais significativas
da história do esporte em Minas Gerais, Nicolino do
Nascimento Lauria, o Nicola, que perdemos do nosso convívio
na semana passada.
Nicola, no passado áureo do futebol em terras mineiras,
foi, muito mais do que um atleta consagrado, um craque
exemplar, simples, versátil, que verdadeiramente construía
um tipo inusitado de arte com a bola nos pés.
Possuindo o dom da consciência dos malabarismos que podia
executar, preparado física e mentalmente numa época de
profissionalismo apenas incipiente, ele foi o jogador que,
antes de esperar a admiração e os aplausos do público, em
respeito à platéia, esmerava-se em fazer o melhor em campo,
com jogadas precisas e invariavelmente bem elaboradas.
Vindo do Sport Club Aymorés, de Ubá, como ídolo que deixara
muitas saudades, maior ídolo ainda se tornaria, em seu
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tempo, como atleta padrão da torcida alvinegra da Capital e
principal peça de muitos títulos.
Sua vida de atleta foi coberta de glória no Atlético
Mineiro porque nele sobravam qualidades para fazer a alegria
da galera, com que se identificava intimamente; porque,
particularmente, a sua presença no gramado e o seu brilhante
futebol eram sempre uma promessa de vitória.
Pretendido por outros clubes de todo o País, enchendo
estádios como principal estrela, ele, contudo, não se
deixava iludir pelo canto da sereia, nem pela tentação das
recompensas pecuniárias.
Mesmo um profissional de direito, ele era um eterno amador,
de fato, e tinha amor à camisa. Nele sempre haveria de
prevalecer, para a tristeza de torcedores de outras
preferências, as cores preta e branca. Restava-nos, porém, a
reminiscência de que um dia ele teria vestido a camisa azul,
do Aymorés, de Ubá.
Nicola foi um desses gênios raros do futebol, um craque que
deixou marca, que fez época com seu estilo inconfundível,
mas que, sobretudo, deixou exemplo para a posteridade como
atleta modelo. Formou com Guará a melhor dupla de atacantes
do futebol brasileiro.
o nosso futebol perdeu um dos seus símbolos, um futebolista
que encantou os meus olhos de menino, que fez da esfera de
couro um mundo de maravilhas.
Peço que se registre em ata a perda desse grande atleta e

amigo, cuja memória ficará eternamente conosco.
431a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/9/93 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias,
infelizmente, a memória histórica do nosso povo parece
bastante curta. Para reavivá-la, venho a esta tribuna, hoje,
dizer algumas palavras sobre o dia 12 de setembro. Seria o
dia do 910 do aniversário, se vivo estivesse, de um
brasileiro e mineiro muito querido e muito importante ainda
nos dias de hoje. Eu me refiro a Juscelino Kubitschek.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para sugerir a
V.Exa. , Sr. Presidente, que esta Assembléia, num ato de
respeito à memória histórica do nosso País e do nosso
Estado, adotasse providências urgentes para a reedição desta
obra, que se encontra esgotada.
Trata-se dos três volumes escritos pelo saudoso Juscelino

Kubitscheck, com o título A Escalada Política. Gostaria de
recomendar a todos os senhores, principalmente àqueles que
se preparam para o pleito de 1994, que releiam, ou que leiam
pela primeira vez, como será o caso da maioria, o segundo
volume dessa excelente obra. E um livro muito importante,
que traz à nossa memória, inclusive, passagens de
Shakespeare. Para quem conhece os dramas e as tragédias
escritas por Shakespeare, que narram as intrigas palacianas,
aquilo que ocorria no intramuros dos castelos da Inglaterra,
esse livro de Juscelino Kubitscheck torna-se muito
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importante. Foi escrito depois do exílio, depois da cassação
do seu mandato de Senador pelo Estado de Goiás. Um livro
escrito com sangue, como teria dito Nietzsche.
Esse livro é um alerta para todos os políticos do Brasil,

para todos aqueles que vêem na política uma simples disputa
pessoal e que não uma tragédia muito maior, que envolve toda
a humanidade. O capítulo em que ele se refere à sucessão
estadual que ocorreu em 1950 deveria ser estudado por todos
aqueles que hoje reclamam uma meditação sobre a questão da
ética na política.
Há, também, a questão do programa de Governo. Tive ocasião

de me manifestar no Congresso Nacional do Partido Socialista
Brasileiro, ocorrido em Maceió, na semana passada, sobre a
necessidade de retomarmos, de uma forma dialética, o binômio
lançado por Juscelino Kubitscheck: Energia e Transporte.
Acredito que é fundamental retomarmos essa questão hoje,
retomarmos a questão da energia e do transporte para o
Brasil do século XXI. Evidentemente, com a maior humildade,
tenho a pretensão de fazer uma crítica a Juscelino
Kubitscheck: acho que ele não teve a perspectiva dialética
na sua análise sobre o desenvolvimento brasileiro. Ele viu
na opção rodoviária uma solução positivista para a questão
do transporte no Brasil. Relendo suas páginas, meditando
sobre suas palavras, como disse, escritas depois do exílio,
com aquela isenção que só a dor dá ao ser humano, chegamos à
conclusão de que ele não estava blefando. Não era desonesto
ao sonhar com uma solução rodoviária para a questão do
transporte do nosso Pais. Não estava também se vendendo ao
capital estrangeiro na medida em que refletia sobre a
questão da energia e do problema seriissimo que é a
independência energética para o desenvolvimento de um país
no nosso planeta.
Porém, com toda humildade, data maxima venia, gostaríamos

de criticá-lo, dizendo que ele não viu a possibilidade de
uma síntese entre a solução rodoviária e a solução
ferroviária, inclusive com a realização do sonho de João
Pinheiro, que era o de buscar a solução por meio da
integração dos rios navegáveis com as grandes estradas, com
os grandes ramais ferroviários e, complementarmente, com as
rodovias.
Evidentemente, Juscelino afirmava que a rodovia e o
transporte rodoviário são superiores ao transporte
ferroviário, pois são mais flexíveis, mais móveis e mais
baratos, em termos de microtransportes. Não há dúvida.
Concordamos com as suas palavras. Entretanto, o que faltou a
Juscelino foi, exatamente, essa visão do Século XXI, isto é,
a possível integração dos quatro tipos de transportes,
porque foi ele um dos maiores defensores da criação de uma
rede de aerotransportes para Minas. Defendeu a criação de
aeroportos em várias cidades do Estado de Minas Gerais.
Juscelino estava e continua certo, mas, infelizmente,

assistimos à degradação do desenvolvimento e à concentração
do poder e do recurso financeiro nas mãos de poucos. E,
hoje, aquele modelo que poderia ser uma solução de grande
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alcance para as grandes camadas da população, na medida em
que precisam de transporte rápido e eficaz, foi deturpado
com a absurda concentração do capital que aconteceu nos
governos da ditadura militar.
Quanto à questão da energia, claro que não podemos
concordar, agora, com a construção de grandes
hidrelétricas, mas, evidentemente, não vamos destruir as que
já temos, pois o que precisamos é de uma rede de pequenas
hidrelétricas. Precisamos de um estudo aprofundado e,
inclusive, gostaríamos de aplaudir a Companhia Energética de
Minas Gerais S.A. - CEMIG - que está inovando, quanto ao
aproveitamento da energia solar, com a implantação de uma
rede experimental em Jabuticatubas. Assim sendo, precisamos
de estudos mais profundos a respeito desse tema. Precisamos
discutir seriamente a questão do aproveitamento técnico e
barato da energia solar, mas, principalmente, precisamos,
junto com Marcelo Guimarães, retomar a discussão da energia
a álcool no nosso Pais.
O PROALCOOL foi desvirtuado, corrompido e serviu de fonte
de enriquecimentos ilícitos no Nordeste brasileiro. Precisa
ser repensado. Necessitamos sair da dependência que hoje
existe no setor de energia elétrica e de energia como um
todo; sair da dependência das grandes hidrelétricas e do
petróleo, que é roubado dos pobres países do Oriente Médio.
Portanto, temos que aprofundar essa questão e, somente
retomando de uma forma dialética o binômio energia e
transporte, lançado por Juscelino Kubitschek, conseguiremos
chegar a uma solução, não demagógica ou politiqueira, mas a
uma solução efetiva e concreta para os angustiantes
problemas que nos assolam.
Concluo, Sr. Presidente, sugerindo à Mesa da Assembléia, a
esta Assembléia, que tanto tem feito pela retomada do papel
político de Minas Gerais, o estudo da possibilidade de
requisitar à editora Manchete os direitos autorais para
reedição dessa obra memorável, que seria uma bíblia para os
novos políticos que Minas Gerais lança hoje no cenário
brasileiro. Muito obrigado.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas
galerias: há cerca de duas semanas, ocupamos esta tribuna
para registrar o nosso protesto e a nossa indignação quanto
às declarações do Secretário da Segurança Pública, José
Rezende.
Alertamos, naquele momento, que a postura do Secretário só
contribuía para que se aprofundasse o estado de violência
que vivemos neste Estado e neste Pais. E importante que se
registre que a violência é abjeta e condenável, venha de
onde vier. A violência não é nem pode ser o método de
resolução dos conflitos. Aquilo a que nós assistimos, na
última sexta-feira, em Belo Horizonte, lembrou tragicamente
aqueles períodos mais negros do regime militar. São
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inaceitáveis os argumentos da Polícia mineira. A Policia
Militar e a Policia Civil, em ação coordenada, criaram uma
verdadeira praça de guerra no Centro de Belo Horizonte e
disseram que reagiam a provocações. É fato, é verdade que
provocações houve sim. É fato e é verdade que algumas
pessoas, com intenções que não nos cabe, aqui e agora,
discutir, provocaram a Polícia. Mas o que é inaceitável é
que uma Policia, que, em tese, tinha que estar preparada
para aceitar provocações, uma Policia que, em tese, tem como
responsabilidade garantir a segurança do cidadão, tenha
agredido indiscriminadamente homens, mulheres, trabalhadores
e outros, na última sexta-feira, em Belo Horizonte. A
declaração do Secretário também era alertada por nós. Na
medida em que S. Exa. o Governador Hélio Garcia não se
posicionava diante das declarações, diante do incitamento
claro e objetivo à criminalidade perpetrado pelo Secretário
da Segurança Pública, eram e são de responsabilidade também
do Governador do Estado de Minas Gerais os atos de violência
que aconteceram na última sexta-feira. Foram mais de 30
feridos. Foram mais de 50 pessoas presas sem nenhum critério
e a partir, única e exclusivamente, de uma lógica que coloca
o Estado acima de qualquer direito elementar, que lhe
permite e lhe assegura, de maneira irresponsável, agredir,
bater, violentar. A violência não foi apenas a dos soldados
da Policia Militar; a violência não foi apenas a dos agentes
da Polícia Civil. A violência foi a do Estado se abatendo
sobre o cidadão.
Agora, uma outra dimensão dessa violência é o processo de
privatização em curso; também nesse aspecto, o Governo do
Estado é conivente. Nós nos lembramos perfeitamente da
tentativa levada a cabo há um ano no sentido de que, através
de recursos públicos, se financiassem os prejuízos do Grupo
Mendes Júnior. A época, não foi possível. Não conseguiram
daquela vez. E. agora, recentemente, com o aval dos Bancos
do Estado de Minas Gerais - o BEMGE e o CREDIREAL -, o
Governo do Estado acaba possibilitando, acaba viabilizando
que o Grupo Mendes Júnior venha a adquirir a AÇOMINAS. Isso
também  violência: violência contra o povo, violência
contra o patrimônio popular, violência na medida em que
recursos que deveriam ser canalizados para a saúde, para a
educação, para saneamento básico são canalizados para o
financiamento de poderosos grupos privados deste Pais.
Queremos deixar claro que nós não temos nenhuma posição de
condescendência com relação às provocações. O grupo que lá
esteve lançando pedras sobre a Policia, agredindo os
policiais, é o mesmo grupo - Movimento Revolucionário 8 de
Outubro - da mesma CGT que assina esses cartazes que os
senhores estão vendo serem distribuídos na cidade. A mesma
CGT que pendura cartazes nas paredes da cidade, acusando-nos
de traidores do povo, é que foi lá fazer as provocações. Um
grupo fascista, que não se digna, sequer, respeitar
crianças. Colocaram crianças de 10, 12, 13, 14 anos para
fazer enfrentamento policial.
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É muito grande o nosso repúdio pela Policia Civil, pela
Policia Militar e pelos governantes que orientam e respaldam
esse tipo de ação.
O PT sempre se tem oposto ao processo de privatização, mas
nossa compreensão é a de que essa oposição deve dar-se
dentro de um processo de disputa política, no âmbito da
verdadeira democracia. Se, neste momento, a Assembléia, mais
uma vez, como reiteradas vezes tem ocorrido, omitir-se,
curvar-se, estará assumindo, através de sua maioria, a
responsabilidade por esses atos. Ontem, foi na Praça Sete, e
não sabemos onde ocorrerá amanhã. E inadmissível que essa
escalada de violência permaneça e com a conivência dos
responsáveis pelos acontecimentos. Reivindicamos, através de
nossa Bancada, que venham a esta Assembléia os responsáveis
pelos lamentáveis acontecimentos: o Secretário de Estado da
Segurança Pública e o Comandante-Geral da Polícia Militar,
para prestarem esclarecimentos sobre aquela ignomínia.
Gostaríamos de concluir, com muita tranqüilidade de
consciência, dizendo que, se formos omissos em relação ao
que aconteceu na sexta-feira, estaremos possibilitando
estaremos criando condições, estaremos, mesmo, estimulando
uni quadro de violência que, em um espaço muito curto de
tempo, será, absolutamente, incontrolável neste País. A
democracia, senhores, não é algo que se constrói só por um
ato de vontade. Trata-se de um processo extremamente
difícil, contraditório, penoso, que exige de todos nós,
principalmente daqueles que exercem funções públicas neste
Pais, a garantia de sua permanência. A violência marcha
contra a corrente da democracia, ofende a consciência dos
democratas, comprometendo, de forma irremediável, a
possibilidade de construirmos, de fato, um País livre. Muito
obrigado.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado José Laviola
O Deputado José Laviola - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
assomo a esta tribuna para apresentar o seguinte
requerimento: (- Lê requerimento em que solicita seja
formulado um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Divino
Paulino de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Engenheiro
Caldas, ocorrido em 21/8/93. Segue-se a justificação
apresentada.

Justificação: Divino Paulino de Oliveira foi o lQ Prefeito
do Município de Engenheiro Caldas. Nascido em 25/10/14, na
antiga Santa Helena, hoje Caputira, filho de Joaquim
Herculano Barbosa e de Paulina Augusta de Oliveira, iniciou
as primeiras letras em Ubaporanga e, em 1935, transferiu-se
para a antiga Santa Bárbara, hoje Engenheiro Caldas.
Pelo Distrito de Santa Bárbara, pertencente ao Município de
Tarumirim. elegeu-se Vereador e foi o mais votado. A partir
daí, liderou com firmeza e espirito público a campanha para
a emancipação de Santa Bárbara, que passou a denominar-se
Engenheiro Caldas. Grande realizador, implantou as
principais obras de infra-estrutura no nascente município.
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Sempre teve no comércio sua principal atividade, legado que
passou para os filhos, o mesmo acontecendo com o gosto pela
política, herança que os filhos tratam de cultivar. Seu
filho Paulo Roberto de Oliveira, advogado, elegeu-se
Vereador por dois mandatos em Engenheiro Caldas. Outro filho
seu trilha os caminhos da política: Divino Jordão de
Oliveira, Vice-Prefeito na gestão 1975-1980. Na sua passagem
pela vida pública, que sempre exerceu com dignidade e
abnegação, Divino Paulino de Oliveira deixou exemplos que
ficaram imperecíveis na memória do povo de Engenheiro
Caldas
Deixa a viúva, Dona Maria Jordão de Oliveira, e os filhos,
Paulina Queiroz Dutra, casada com Moacir Dutra; Odete da
Penha Lopes, casada com Antônio Sotero Lopes: a médica
Terezinha das Graças de Oliveira Fortes, casada com o Dr.
Noé Cerqueira Fortes, residentes em Teresina, Piauí; o
advogado Paulo Roberto de Oliveira, casado com Marilene
Montesso de Oliveira, residentes em Teresinha, Piauí; o
advogado e comerciante Divino Jordão de Oliveira, casado com
Solange Goulart de Oliveira, residentes em Engenheiro
Caldas, e Geraldo Catarino da Silva, casado com Elci,
residente em Vitória, Espirito Santo. Deixa, ainda, 22 netos
e 5 bisnetos.

431g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de falar mais um pouco, mas tenho que
dividir o prazo com o Deputado Adeirno Carneiro Leão, pois o
Deputado José Laviola nos tomou parte do tempo.
Quero lembrar que o Deputado Antônio Carlos Pereira nos
abrilhantou há pouco com uma fala veemente. Não comungo o
pensamento de S. Exa. o Secretário da Segurança Pública,
pois não é dessa maneira que resolveremos o problema, mas
quero fazer uma ressalva quanto ao posicionamento de nosso
ilustre Comandante-Geral da Policia Militar. Estava no
interior de Minas e tive a oportunidade de ler, em um dos
jornais do Rio de Janeiro, entrevista do Comandante da
Policia Militar, Cel. Calçado, em que deixou bem claro que a
Polícia Militar de Minas é a favor da vida. Quero acreditar
que esse entrevero ocorrido na rua pode ter sido um dos
acidentes mais lamentáveis, mas não ocasionado pela nossa
gloriosa Policia Militar, que tem páginas as mais brilhantes
na defesa de nossa sociedade, registradas ao longo desse
tempo todo.
Gostaria, também, de lembrar o seu pronunciamento referente
à questão da Mendes Júnior. Recentemente, aprovamos, nesta
Casa, um acordo viabilizando uma solução em torno do
encontro de dividas da Mendes Júnior com o Governo. A brava
representação do P1 chegou até a ingressar na Justiça
contra a solução que a Assembléia de Minas encontrou, ao
aprovar o acordo. O Juiz da la Vara da Fazenda Estadual
decidiu da seguinte maneira: Pelo exposto e de tudo mais
que dos autos consta, julgo extinto o processo, sem
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julgamento do mérito, nos termos do art. 267, item VI, do
CPC, após desprezar as preliminares por inocorrentes, in
espécie', e, no mérito, porque o ato aculpado de ilegal,
lesivo aos interesses dos autores populares, não padece de
tais defeitos. E, erigindo-se a ilegalidade e lesividade em
condições especiais da ação popular, ausentes essas, devem
ser os autores julgados carecedores da ação proposta, tudo
nos termos da fundamentação retro, a qual integra essa parte
conclusiva para todos os efeitos legais. Custas em décuplo
pelos autores, diante da manifesta temeridade do pedido, que
só não claudica nas condições especiais da actio
populares', no que tange a prova da cidadania, feita por
aqueles, às folhas 10, 14 e 16, de acordo com o art. 13, da
Lei ng 4.717". A ação popular foi de autoria de nosso
ilustre Deputado Roberto Carvalho, com quem tenho afinidade
muito grande e até me proponho a ajudá-lo nesse pagamento do
décuplo. Só não posso ajudá-lo quando o Juiz se refere à
temeridade de nosso ilustre Deputado Roberto Carvalho.

431g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, primeiramente quero agradecer a
gentileza do Deputado Tarcísio Henriques. Vou exatamente
falar sobre a nossa preocupação com a violência no Estado de
Minas Gerais. Sabemos que existem diversas formas de
violência, e este é um espaço de grande importância para
discutirmos o problema e, em conjunto com a sociedade e os
órgãos públicos, encontrarmos soluções que possam, no
mínimo, reduzir a violência no Estado.
O Deputado Antônio Carlos Pereira já se manifestou a esse
respeito, desta tribuna. Outros colegas, nesta Assembléia,
também já se declararam preocupados com o combate à
violência, envolvidos diretamente no debate sobre a questão
da privatização. Eu gostaria de lembrar aqui o apoio dado a
este requerimento pelos Deputados Antônio Pinheiro, Ibrahim
Jacob e Francisco Ramalho. Nosso objetivo é discutir a
questão da violência com a Secretaria da Segurança Pública e
com o Comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Nesse
sentido é que estamos encaminhando requerimento com o
seguinte teor. (- Lê requerimento em que solicita a
convocação do Secretário de Estado da Segurança Pública e do
Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais para, em
reunião conjunta das Comissões de Defesa Social e de
Direitos e Garantias Fundamentais, prestarem esclarecimentos
quanto à ação da Policia Militar e da Policia Civil nos
acontecimentos no centro de Belo Horizonte, no dia 10/9/93,
durante o leilão de privatização da AÇOMINAS, dos quais
resultaram 70 prisões e mais de 80 feridos.)
Queremos saber onde estão as raízes da violência e quem são

os responsáveis por ela. Na medida em que a Policia Militar
ou a Policia Civil tiverem responsabilidade, compete a nós
criticá-las, compete a esta Assembléia cobrar posições de
respeito à cidadania, à pessoa humana e um comportamento



487

sereno o mais possível para fazer das nossas policias
instituições ainda melhores.
Através dos jornais, ficamos sabendo que a Policia Militar
de Minas Gerais, em virtude do seu comportamento e de sua
eficácia, é considerada a melhor policia militar do Brasil.
Mas isso não basta. Não queremos apenas policias melhores,
quando comparadas com as policias do Rio ou de São Paulo,
onde se mata com muita freqüência. Queremos polícias boas,
comprometidas com a vida, com a segurança pública, com a
seriedade, com a honestidade e com a dignidade humana.
Nesse sentido é que estamos encaminhando esse requerimento.

Sabemos que vamos contar com o apoio dos demais Deputados
desta Casa. No momento em que fizermos um debate na Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e na Comissão de Defesa
Social, vamos colher frutos preciosos para o aprimormento
dessas polícias. Ai, tanto a Policia Civil quanto a Policia
Militar poderão divulgar o que realmente ocorreu, revelando
os detalhes do episódio. Sabemos que a Policia Militar tem
filmes. Vamos também pedir a colaboração da imprensa mineira
para que possamos levantar os detalhes da operação e apurar
quem foi o maior responsável pelos atos de violência lá
praticados, naquele dia. Muito obrigado.

431a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/9/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
relação ao veto, somos pela sua rejeição, mas gostaríamos de
aproveitar a oportunidade para fazer o seguinte registro.
Na sexta-feira última, 10 de setembro, Belo Horizonte foi
palco de uma operação de guerra que nada deixa a dever aos
períodos negros da repressão militar. Numa estratégia
montada pelas Policias Militar e Civil, a cidade foi vitima
de violência indescritível, em que não se pouparam cidadãos
comuns, senhoras, idosos e inúmeros menores.
O saldo de prisões - mais de 70 detidos - e de feridos -
mais de 50 - não deixa dúvidas sobre o despreparo das
policias para tratar manifestações populares. Nem mesmo a
impetuosidade de alguns manifestantes, que questionavam
outro tipo de violência que acontecia, naquele momento,
contra o património público, justifica a truculência desses
militares, que deveriam estar mais preparados para operações
desse tipo.
Foram mais de 800 homens colocados nas ruas e, mesmo depois

de concluído o leilão na Bolsa de Valores, continuaram o
'show' de pancadaria e de violação dos direitos humanos
fundamentais, sob os olhos descomprometidos de várias
autoridades militares ali presentes.
Nada pode justificar tal violência contra a população.

Estamos, inclusive, agora mais cientes de que tal
liberalidade foi consequência direta do patético
pronunciamento do Secretário da Segurança Pública, José
Rezende, de que a ordem em Minas é matar infratores. Nenhuma
sociedade pode sobreviver com a intranqüilidade de conviver
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com essa situação: de um lado, a falta de segurança, e, do
outro, a violência policial.
O Secretário da Segurança Pública, José Rezende, e o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Mário Lúcio
Calçado, devem explicações á sociedade, que, em hipótese
alguma, pode assistir impassível a essas cenas de terror.
Reforço a posição de nossa Bancada e espero que esta Casa
não seja omissa diante dos fatos e convoque tais autoridades
para responder por seus atos.
Mas também não nos podemos furtar á denúncia de outra
violência, tão grave quanto à primeira e que atinge a Nação
como um todo. Ao repassar a AÇOMINAS a um grupo liderado
pela Siderúrgica Mendes Júnior, o Governo Federal cometeu
mais um desatino em sua guerra surda para entregar estatais
ao setor privado a preço de banana podre. A última
siderúrgica estatal foi privatizada, mesmo diante das
evidências de que o processo é carregado de vícios e
irregularidades, gerando até mesmo uma CPI no Senado Federal
e a suspensão da primeira data do leilão pelo Tribunal de
Contas da União. A intenção do Governo nunca foi tão clara:
quer garantir a privatização de todas as estatais, inclusive
dos setores químico, petrolífero e de telecomunicações, nem
que tenha de utilizar a força bruta. A mesma Polícia Militar
que atende aos apelos do programa contra a fome,
distribuindo sopas para os pobres à noite, atende a ordem do
Governo e espanca o cidadão durante o dia.
Estamos mais uma vez lançando um alerta à sociedade e aos

Srs. Deputados: o Governo Itamar Franco continua seguindo os
passos de seu antecessor e planeja entregar setores
estratégicos da economia à iniciativa privada, entenda-se
grupos internacionais, deixando o País cada vez mais
fragilizado e dependente dos Países do Primeiro Mundo.
Atacarão, sem escrúpulos, agora, a Companhia Vale do Rio
Doce; logo depois, a PETROBRAS e a TELEBRAS, empresas vitais
para a nossa sobrevivência econômica, e, como se não
bastasse, entregarão também as riquezas do subsolo. Tudo
isso consolidado na revisão constitucional prevista para o
dia 6 de outubro, que constituirá as bases legais para a
entrega total do patrimônio nacional.
Enquanto parlamentares e conscientes desse processo, não
nos podemos furtar à denúncia pelo menos, já que,
infelizmente, as privatizações contam com a conivência do
Governador Hélio Garcia. Mas é também preciso dividir a
nossa indignação com a sociedade, que sofrerá as
conseqüências desse ato impensado.
As cenas assistidas na tarde de sexta-feira, em Belo
Horizonte, são exemplos de que o Governo tenciona levar a
cabo o seu propósito e, se necessário, atropelará quem
porventura quiser interromper esta escalada de crimes contra
o patrimônio público.
Esperamos que esta Assembléia volte a discutir as
privatizações do Governo Federal e tome posição firme a
favor das estatais dos setores estratégicos, sob pena de ser
responsabilizada pela omissão. 0 que está em jogo é o futuro
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do nosso Pais, é o futuro de nosso povo, que não pode ser
mais penalizado pela imprudência dos governantes, que ainda
insistem no caminho da dependência econômica e da submissão
aos interesses internacionais. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de setembro de 1993
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lo turno, do Projeto de Lei Complementar no 28/93;
requerimento do Deputado José Braga; deferimento -
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei ng 142/91;
requerimento do Deputado Jorge Hannas; deferimento -
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.564/93;
requerimento do Deputado João Batista; deferimento -
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.568/93;
aprovação - Discussão, no 20 turno, do Projeto de Lei no
1.610/93; aprovação, com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão,
no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.611/93; aprovação -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.591/93;
aprovação, na forma do vencido no lg turno - Discussão, no
2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.645/93; aprovação, na forma
do vencido no lQ turno, com as Emendas do no 1 ao 3 -
Suspensão e reabertura dos trabalhos - Discussão e votação
de pareceres de redação final: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei ng 1.645/93: aprovação - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 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 -
Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
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Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Jaime Martins -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro -
José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Sailes - Paulo Pettersen - Pêricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 20-Secretário ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Agenor Rezende, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás, encaminhando cópia da Proposição ng
3.908, do Deputado Warner Carlos Prestes, aprovada pelo
Plenário daquela Casa em l/9/93. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Renan Kurtz, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, agradecendo a hospitalidade
dispensada por este Poder a membros daquela Casa e
reiterando convite para uma visita a Porto Alegre.
Do Sr. Rubens Leite Vianeilo, Secretário Executivo do MEC,
informando, referentemente a requerimento do Deputado João
Batista, que a dotação orçamentária para a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - conta com recursos,
empenhados no exercício de 1993, no montante de
CR$8.353.125,00.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (2), informando, com relação a requerimentos
do Deputado Geraldo Rezende (pavimentação de ruas e do
acesso ao Bairro São Sebastião, no Município de Araguari), e
do Deputado Ronaldo Vasconceilos (pavimentação do trecho
Dionisio - Marliêria), que, devido à escassez de recursos,
não é possível, no momento, atender aos pleitos.
Do Sr. Kemil Kumaira, Secretário de Assuntos Municipais,

encaminhando cópia do manifesto dos professores da Escola
Estadual Paes de Almeida, do Município de Araguari, com
propostas de alterações no projeto de lei que dispõe sobre o
Plano de Carreira da Educação (- A Comissão de Educação.)
Da Sra. Alda Bambirra Lara, Diretora da Superintendência de
Administração de Pessoal da Secretaria da Educação,
encaminhando a informação prestada pela Diretoria Técnico-
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Consultiva dessa Pasta, de interesse dos professores da
FEBEM, a propósito de requerimento do Deputado José
Bonifácio.
Do Sr. Adelmo Carneiro Leão e outros, manifestando-se
contrariamente à aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição no 33/93. (- Anexe-se às Propostas de Emenda à
Constituição ng 33/93 e 15/91.)
Do Frei Flávio Silva Vieira e outros, pelo Comitê da
Cidadania pela Dignidade da Vida, de Betim, repudiando a
violência instalada com o beneplácito do poder público; o
incitamento à justiça sem julgamento explícito em
pronunciamento de destacada autoridade do Governo mineiro; o
genocídio contra milhões de brasileiros condenados, também
sem julgamento, à miséria e à fome; e solicitando o apoio
desta Casa para a apuração das mortes, ocorridas em Betim,
dos jovens Alessandro, o Coelho; Sérgio, o Ceará; e
Valrício, o "Marmita". (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
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 1.660/93

Dispõe sobre a construção de passarela para pedestres em
todas as rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Nos projetos de construção de rodovias estaduais
no Estado de Minas Gerais, com pavimentação asfáltica,
deverá constar, obrigatoriamente, a implantação de
passarelas para pedestres, nas travessias de rodovias pelo
perímetro urbano dos municípios.
Parágrafo único - Quando a rodovia estadual passar por
vários bairros de uma cidade, deverá ser implantada uma
passarela em cada bairro, sendo feita sua instalação no
local de maior concentração de pedestres que atravessarão a
rodovia.
Art. 2g - Fica proibida a construção de passarelas
provisórias nos locais onde for constatada a necessidade de
sua implantação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: Entende-se por segurança do indivíduo o que

contribui para preservar a sua vida. Atravessar uma rodovia
que corta o perímetro urbano de um município tem-se tornado,
a cada dia, um alto risco de vida.
Constantemente, temos notícias, através dos veículos de
comunicação, de atropelamentos, a maioria com vitimas
fatais, em travessias de rodovias.
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Constantemente, também, temos notícias de passeatas com
manifestações de protestos, com o fechamento de rodovias por
populares, que pedem passarelas e mais segurança.
A construção de quebra-molas tem funcionado apenas como

paliativo. Não resolve o problema.
Tornam-se vítimas, ainda, os motoristas, que não conseguem
evitar os acidentes. Na tentativa de escapar do pedestre,
acabam por provocar desastre maior.
Essas travessias urbanas têm traumatizado inúmeras
famílias. São estudantes a caminho da escola, profissionais
que se dirigem para o trabalho, pessoas idosas que já não
têm a agilidade necessária para enfrentar o violento
trânsito e a velocidade dos automóveis. Todos, mineiros, que
dão suas vidas por nada.
Se é dever do Estado zelar pela segurança do cidadão, muito
justo que se torne uma obrigatoriedade, já no projeto das
rodovias estaduais, a construção de passarelas nos trechos
que atravessam os perímetros urbanos dos municípios.
- 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 1.661/93
Declara de utilidade pública a Associação Rural de

Assistência à Infância, com sede no Município de Berilo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Rural de Assistência à Infância, com sede no Município de
Berilo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1993.
Pêricles Ferreira
Justificação: A Associação Rural de Assistência à Infância
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza
filantrópica, tendo por finalidade amparar a infância
mediante a produção do bem-estar das famílias, através da
criação e do desenvolvimento de qualquer obra ou atividade
que se enquadre em suas finalidades sociais, tais como as de
produção, educação, saúde, nutrição, saneamento e habitação.
Conforme atestam o Juiz de Direito Substituto e o Prefeito
Municipal, a referida associação funciona há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas que
nenhuma remuneração recebem pelo exercício dos cargos que
ocupam.
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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.662/93
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Declara de utilidade pública a Fundação Educacional J.
Firmo, com sede no Município de Carlos Chagas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educacional J. Firmo, com sede no Município de Carlos
Chagas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1993.
Wilson Pires
Justificação: Devidamente registrada em cartório, a
Fundação Educacional J. Firmo desenvolve importante trabalho
de natureza filantrópica em Carlos Chagas. Cumprindo suas
formalidades estatutárias, a sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não são remuneradas pelos serviços
prestados.
Entendendo que a aludida entidade faz jus à declaração de
utilidade pública por parte desta Casa, conto com o parecer
favorável dos nobres pares ao projeto apresentado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.663/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das Pedras, com
sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das
Pedras, com sede no Município de Contagem.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1993.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Fundada em 3/4/91, a Associação Comunitária

dos Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das Pedras vem
cumprindo a finalidade para a qual foi criada.
A entidade, além de proporcionar o desenvolvimento, o bem-
estar e a união da comunidade de ambos os bairros, promove
atividades cívicas, recreativas, esportivas, culturais e
assistenciais, voltadas, principalmente, para as famílias
desamparadas e carentes.
Declarar essa associação de utilidade pública é reconhecer

e incentivar o labor de seus associados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.743/93, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando seja formulado apelo ao Governador
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do Estado com vistas à destinação de recursos ao Centro
Especializado de Orientação ao Menor - CEOM -, a fim de que
possa reestruturar-se em conformidade com os preceitos do
Estatuto da Criança e do Adolescente e dispor de verba para
o seu regular funcionamento.
No 4.744/93, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando seja formulado apelo ao Juiz de
Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Belo Horizonte com vistas a que aquele órgão remeta a esta
comissão as propostas do juizado para a solução dos
problemas da criança e do adolescente.
No 4.745/93, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando seja formulado apelo ao Secretário
do Planejamento com vistas a que Sejam garantidos recursos
orçamentários aos diversos órgãos, projetos e programas que
cuidam das questões ligadas à criança e ao adolescente. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
NQ 4.746/93, do Deputado Bené Guedes, comunicando à Casa o
falecimento do Sr. Francisco Barreto de Faria Freire,
ocorrido no dia 21/9/93, e solicitando seja consignado na
ata dos trabalhos de hoje um voto de profundo pesar pelo
infausto acontecimento. (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 4.747/93, do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando

seja feito apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM - com vistas a que seja averiguada a causa
da mortandade de peixes verificada no rio das Mortes, no
percurso compreendido entre os Municípios de Barbacena e São
João dei-Rei. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
No 4.748/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à criação do 2Q grau, com habilitação em
contabilidade, na Escola Estadual Boulanger Pucci, no
Município de Uberaba. (- A Comissão de Educação.)
No 4.749/93, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários
dos Transportes e Obras Públicas e do Planejamento com
vistas a que sejam mantidos no Orçamento para 1994 os
recursos destinados à isenção de pagamento de ligação de
água para os moradores de vilas e favelas. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Amilcar Padovani, João Marques, Hely Tarquinio,
Paulo Pettersen, Elmiro Nascimento (2), Márcio Miranda,
Maria Elvira (2) e Ajalmar Silva.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Hely Tarquínio, Jorge Eduardo, Maria Olivia,

Antônio Carlos Pereira, Tarcísio Henriques e Maria Elvira
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la parte, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Amilcar Padovani - informando que não se encontra filiado a
nenhuma agremiação político-partidária (Ciente. Publique-
se.); João Marques - sua filiação ao PP (Ciente. Publique-
se.); Hely Tarquinio - sua indicação como Líder do PP e
indicação dos Deputados João Marques e José Maria Pinto como
Vice-Líderes do mesmo partido (Ciente.); Paulo Pettersen -
sua indicação, pela Bancada do PP, como Líder da Minoria
(Ciente.); Márcio Miranda - falecimento do Sr. Marcos
Rodrigues de Moura, em Carmo da Mata; Elmiro Nascimento (2)
- falecimento do Sr. Carlos Santiago Amparado, em Patos de
Minas, e do Sr. Carlos de Oliveira Braga, nesta Capital;
Maria Elvira (2) - falecimento do Sr. Elias Kalil, nesta
Capital, e do Sr. Jésus Pereira Matozinhos, em Conselheiro
Lafaiete; e Ajalmar Silva - falecimento do Sr. José
Gonçalves, em Monte Carmelo (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento ng 4.586/93, da Comissão de
Saúde e Ação Social, em que pede seja solicitada ao
Secretário da Saúde informação acerca da implantação do
Núcleo de Transplantes de Medula, a que se refere
anteprojeto enviado pela Secretaria da Saúde a essa
comissão. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento.
- Os Deputados Raul Messias e Antônio Fuzatto proferem

discursos para encaminhar a votação, que serão publicados em
outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Requerimento no 4.627/93. da Comissão de Educação, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Secretário da Educação
informações acerca do Plano de Carreira da Educação. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.
- O Deputado Roberto Carvalho profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lo turno, do Projeto de
Lei Complementar ng 28/93, do Deputado José Braga, que
altera dispositivos da lei complementar que dispõe sobre a
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criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios
e sobre a criação, organização e supressão de distritos.
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento do ilustre Deputado José Braga,
em que solicita a retirada de tramitação do projeto. A
Presidência, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno, defere o requerimento. Arquive-se.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 142/91, do
Deputado Jorge Hannas, que transfere o terreno e as
dependências do Centro Social Urbano, com sede na cidade de
Manhuaçu, do Estado para o município. Incluído em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento do ilustre Deputado Jorge

Hannas, em que solicita a retirada de tramitação do projeto.
A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso
VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.564/93, do
Deputado João Batista, que institui o Código Estadual de
Proteção aos Animais do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento do ilustre Deputado João
Batista, em que requer a retirada de tramitação do projeto.
A Presidência, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno, defere o requerimento. Arquive-se.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.568/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a edição do
Suplemento Literário de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.610/93, da
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o Fundo de Previdência
Complementar do Servidor da Assembléia Legislativa -
PRELEGIS - e dá outras providências. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nos 1 e 2,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. (- Pausa.) Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa) Aprovado. Em votação,
as Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, no 20 turno, o Projeto de Lei ng
1.610/93, com as Emendas ns 1 e 2. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 1.611/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - FUNDHAB - e dá outras providências.
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A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.591/93, do

Governador do Estado, que reorganiza o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG
- e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lo 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 2g turno, o
Projeto de Lei no 1.591/93, na forma do vencido no lg turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.645/93, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
refinanciar, junto à União, as operações de crédito interno
de responsabilidade das administrações direta e indireta do
Estado de Minas Gerais, junto a órgãos e a entidades
controlados, direta e indiretamente, pela União. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto,
na forma do vencido no lg turno, com as Emendas ngs 1, 2 e
3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns
1, 2 e 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
no 2g turno, o Projeto de Lei ng 1.645/93, na forma do
vencido no lg turno, com as Emendas nos 1, 2 e 3. A Comissão
de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender os
trabalhos para que seja ultimada a redação final do Projeto
de Lei no 1.645/93. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei no 1.645/93, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a refinanciar, junto à União, as operações
de crédito interno de responsabilidade das administrações
direta e indireta do Estado de Minas Gerais, junto a órgãos
e a entidades controlados, direta e indiretamente, pela
União, Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, às
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9h30min, nos termos do edital de convocação; para a especial
de amanhã, às 20h30min, destinada a homenagear a memória do
Prof. Hilton Rocha, 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.), ficando desconvocada a extraordinária
prevista para hoje, às 20h30min. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 11.875
(EX-PROJETO DE LEI NQ 1.318/93, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTAMENTO
DOS SÍMBOLOS E DOS NÍVEIS DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE
PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INCLUSIVE INATIVOS, E DOS
INTEGRANTES DO QUADRO ESPECIAL DE PESSOAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de junho
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
1 os Deputados Simão Pedro Toledo, Bonifácio Mourão e
Eduardo Brás (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB). Havendo
número regimental, o Presidente 'ac1 hoc', Deputado Simão
Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e informa que a
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, a se designar o Relator e, se possível, a
apreciar o parecer. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Eduardo Brás a atuar como Escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos, para Presidente, o
Deputado Simão Pedro Toledo e, para Vice-Presidente, o
Deputado Bonifácio Mourão, ambos com três votos, O
Presidente dá posse ao Vice-Presidente, e este, por sua vez,
empossa o Presidente, O Deputado Simão Pedro Toledo agradece
a escolha de seu nome para Presidente e, na oportunidade,
designa Relator da matéria o Deputado Bonifácio Mourão, que
emite parecer pela manutenção do veto parcial oposto à
Proposição de Lei ng 11.875 Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que proceda
à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bonifácio Mourão - Eduardo

Brás.

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.887
(Ex-PROJETO DE LEI NQ 819/92, DA DEPUTADA MARIA ELVIRA), QUE
TORNA OBRIGATÓRIA A CONSTRUÇÃO DE ESCADAS PARA PEIXES DE
PIRACEMA EM BARRAGENS EDIFICADAS EM CURSOS DE ÁGUA NO ESTADO
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Às quinze horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
José Leandro, Maria Olivia, Célio de Oliveira e Ivo José,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria Olivia, solicita ao Deputado
José Leandro que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência esclarece que a presente
reunião se destina a apreciar o parecer do Relator,
Deputado José Leandro, que emite parecer pela manutenção do
veto total oposto à Proposição de Lei ng 11.887. Na fase de
discussão, o Deputado Ivo José manifesta sua posição
contrária ao parecer do Relator. Submetido a votação, é o
parecer aprovado, com voto contrário do Deputado Ivo José. A
Presidência suspende a reunião por 10 minutos, para a
lavratura da ata de encerramento dos trabalhos desta
comissão. Reaberta a reunião, a Presidente solicita ao
Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1993.
Maria Olívia, Presidente - José Leandro - Ivo José - Célio

de Oliveira.
ATA DA lã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 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
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e
um de agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se
no Plenarinho 1 os Deputados Tarcísio Henriques, Baldonedo
Napoleão, Maria Olívia e Antônio Fuzatto, membros da

comissão supracitada. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, Deputado Ailton Vilela, o Vice-
Presidente. Deputado Tarcísio Henriques, assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece ter a presente
reunião a finalidade de apreciar o parecer sobre o veto
total à Proposição de Lei no 11.944. O Deputado Tarcísio
Henriques, Relator da matéria, emite parecer pela rejeição
do veto total à Proposição de Lei ng 11.944. Submetido a
discussão e a votação, é o parecer aprovado, após
verificação de empate e repetição da votação, com o voto de
qualidade do Presidente, nos termos do parágrafo único do
art. 123 do Regimento Interno. Registram-se os votos
contrários dos Deputados Baldonedo Napoleão e Maria Olivia.
A Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
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havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto -

Baldohedo Napoleão - Maria Olivia.
ATA DA 1g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.952
(Ex-PROJETO DE LEI No 1.399/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAL E DE
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO DE MINAS
GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 1994
As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de
setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados Roberto Amara], Eduardo Brás e
Márcio Miranda, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Eduardo
Brás que proceda á 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 se apreciar o parecer sobre o veto parcial oposto à
Proposição de Lei nç 11.952. O Deputado Roberto Amaral, na
qualidade de Relator, emite parecer pela manutenção do veto
parcial oposto ao 5Q do art. 19 e à alínea 'm do inciso 1
do art. 28 da Proposição de Lei ng 11.952. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Eduardo Brás - Márcio Miranda.
ATA DA 3 51 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às dez horas e quinze minutos do dia nove de setembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda,
Ibrahim Jacob e Jorge Eduardo, membros da comissão
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Marcos Helênio e Jorge Hannas. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
esclarece que esta reunião se destina a ouvir o Secretário
de Estado da Justiça, Dr. Mário Assad, que discorrerá sobre
a atuação da Secretaria junto à FEBEM relativamente à
situação dos meninos e meninas de rua. A Presidência
registra a presença do Dr. Victor Romeu Amorim Purri,
Assessor do Secretário de Estado da Justiça, e da Dra.
Manha Vivas Teixeira, Superintendente do Menor Infrator da
Secretaria de Estado da Justiça, e os convida a tomar
assento à Mesa. 0 Presidente passa a palavra ao Dr. Mário
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Assad, que discorre sobre os programas e os projetos que têm
o objetivo de resolver o problema do menor em situação de
risco ou infrator no Estado e afirma ser necessária uma
coordenação-geral que reúna todo o trabalho que tem sido
realizado pelas Prefeituras, pelo Governo do Estado e pelas
organizações não governamentais. Quanto ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, o Dr. Mário Assad alega ser
necessária a adoção de medidas viáveis e exequiveis, para se
colocar em prática uma legislação avançada. Fala também
sobre o projeto Renascer, que, por meio de convênios
firmados entre Prefeituras, entidades civis e a Secretaria
da Justiça, está presente em 60 municípios do Estado e
atende a cerca de 3 mil crianças em situação de risco;
revela um esforço de interiorização das ações daquela
Secretaria, em conformidade com o disposto no Estatuto, que
determina a recuperação do menor na região de sua origem.
Após a exposição do Dr. Mário Assad, a Presidência informa
que os Deputados e demais participantes que quiserem fazer
uso da palavra ou dirigir perguntas ao convidado devem se
inscrever junto à Mesa. Fazem uso da palavra, conforme
consta nas notas taquigráficas, a Sra. Gláucia Sander,
Assessora da Frente da Defesa da Criança e do Adolescente do
Estado de Minas Gerais; o Deputado Márcio Miranda; o Sr.
Adão Eulógio da Cruz, Conselheiro Tutelar da Regional
Pampulha; O Deputado Marcos Helênio; a Sra. Helena Greco,
Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; a Sra. Carmelita Correia
Moreira, Coordenadora do Movimento de Luta Pró-Creches da
Grande Belo Horizonte; e o Sr. Antônio Aurélio Oliveira
Costa, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Participam da
fase dos debates o Dr. Victor Romeu Amorim Purri e a Dra.
Manha Vivas Teixeira. O Presidente passa a palavra ao Dr.
Mário Assad, que tece suas considerações finais e distribui
aos Deputados relatório de atividades do sistema
penitenciário do Estado de Minas Gerais, no período de 1991
a 1993. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença do Dr. Mário Assad, das autoridades
presentes e dos demais participantes, convoca os Deputados
que compõem esta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Jorge

Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÇÕES

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.307/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe cria linha de transporte coletivo rodoviário
ligando os Municípios de Cataguases e Pirapetinga.
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Publicado no dia 1/4/93, o projeto foi encaminhado a esta
comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo estabelece o art. 65 da Constituição do Estado, a
iniciativa do processo legislativo "cabe a qualquer membro
ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos definidos nesta Constituição". São titulares,
portanto, de iniciativa geral os órgãos ou agentes nomeados
naquele dispositivo.
Por seu turno, o art. 61 do referido diploma estabelece

entre as atribuições da Assembléia Legislativa a de dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado. Há, nesse
dispositivo, enumeração meramente exemplificativa das
matérias objetos de ação legislativa, o que possibilita a
inserção de outras nessa relação, desde que não se incluam
no campo da iniciativa reservada a outros órgãos. Para tal,
é necessária pesquisa no texto constitucional, conforme
ensina o Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em
comentário ao art. 61 da Constituição Federal:
Não é a consulta a este rol que esclarece se uma matéria

pode, ou não, ser regulada pela lei. Em principio, toda
matéria pode ser regulada pela lei e, por exceção, ela lhe é
vedada. Assim, a pesquisa deve ser feita à procura das
exceções a essa regra geral". (In: Comentários à
Constituição Brasileira de 1988, p. 11.)
Seguindo esse ensinamento, a pesquisa foi feita no texto

constitucional mineiro buscando-se as exceções. Verificou-se
que a matéria sobre a qual versa o projeto examinado não se
inclui entre as de iniciativa reservada ao Chefe do
Executivo, inserindo-se, 'ipso facto", no âmbito de
competência da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
1.307/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

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

NQ 1.313/93
Comissão de Constituição de Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe objetiva criar uma linha de transporte
rodoviário coletivo intermunicipal com sede no Município de
Cataguases.
Publicada no dia 1/4/93, a proposição foi distribuída a

esta comissão para receber parecer quanto à
constitucionalidade, à legalidade e à juridicidade da
matéria, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a, do
Regimento Interno.



504

Fundamentação
O projeto de lei em tela propõe a criação de uma linha
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo, com sede
no Município de Cataguases, para realizar o itinerário
Cataguases-Guidoval-Visconde do Rio Branco-Ponte Nova-Ouro
Preto-Belo Horizonte, sob o regime de concessão do DER-MG.
A exploração dos serviços de transporte rodoviário de
passageiros compete ao Estado, 'ex vi' do disposto no art.
10, X, da Carta mineira.
Dessa forma, o Estado, na qualidade de Poder concedente,
tem competência para ditar as regras a serem cumpridas pelas
empresas privadas que exploram os serviços de que trata a
proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela constitucional idade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.313/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

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

NQ 1.327/93
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, 6 2g, do Regimento

Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.327/93 é de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio e tem o propósito de instituir a
obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por empresas
que exercem atividades relacionadas com desmontes, ferros-
velhos e sucatas.
Após ser publicado, em 8/4/93, foi o projeto distribuído a

esta comissão, para exame preliminar, segundo o disposto no
art. 195, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno,
tendo o Relator concluído por sua inconstitucionalidade,
ilegalidade e injuridicidade.
Rejeitado esse parecer, o Presidente da comissão designou
novo Relator, atendendo ao disposto no art. 138, 2Q, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta contida no projeto de lei em tela visa,
sobretudo, a corrigir graves distorções existentes no
comércio de ferros-velhos e sucatas, que é, diga-se de
passagem, bastante expressivo em Minas Gerais, e terá como
conseqüência imediata o aumento da arrecadação de impostos
para o Estado.
Analisando mais detidamente a proposição, constata-se que

ela se ajusta aos preceitos constitucionais em vigor.
A Carta Federal dispõe, em seu art. 61, sobre as matérias
de iniciativa privativa do Presidente da República, dentre
as quais, as de natureza tributária.
O Constituinte mineiro, no entanto, não seguiu a mesma

orientação, com vistas a ampliar o campo de atuação



parlamentar, uma vez que a matéria não se insere entre
aquelas capituladas no art. 66, III, do texto constitucional
mineiro, que versa sobre a competência do Governador do
Estado para inauguração do processo legislativo.
Por outro lado, o conteúdo da proposta encontra-se entre

aqueles elencados no art. 24 da Constituição da República,
que delimita o campo de atuação legislativa concorrente dos
entes federados, a saber:
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:
1 - direito tributário, financeiro, penitenciário,

econômico e urbanístico".
Finalmente, faz-se imprescindível a apreciação de matéria

dessa natureza pela Assembléia Legislativa, pois, entre as
suas prerrogativas, incluem-se as disposições sobre o
sistema tributário estadual, conforme pode ser constatado
pelo disposto no art. 61, III, do Diploma Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.327/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira, Relator -

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

NQ 1.405/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Romeu Queiroz,
pretende alterar a denominação da Escola Estadual Dom Pedro
II, do Distrito de Alegre, no Município de Coromandel.
Publicada em 21/5/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, obedecendo ao que determina o Regimento
Interno, cumprida a diligência solicitada.

Fundamentação
A proposição em estudo versa sobre matéria normatizada pela
Lei ng 5.378, de 3/12/69, com as alterações nela
introduzidas pela Lei nQ 7.621 de 13/12/79.
O f lg do art. lg dessa lei tem a seguinte redação:
" lg - Não poderá haver, no mesmo município, mais de um

estabelecimento, instituição ou próprio público com igual
denominação".
Consta no processo oficio do Prefeito de Coromandel ao lo-
Secretário desta Casa, informando a existência, no
município, de avenida com a denominação de Gamaliel de
Castro, a mesma que se pretende dar, pela proposição em
estudo, à Escola Estadual Dom Pedro II.
Tal fato não contraria o objetivo da proposição em tela.
Ela plenamente se ajusta ao que prescreve a norma citada da
legislação estadual, cuja eficácia se estende,
limitadamente, aos bens públicos sobre os quais o Estado é
competente para legislar.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.405/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.441/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Patrus,
dispõe sobre a concessão de subvenções sociais a que se
refere a Lei ng 6.776, de 9 de junho de 1976.
Publicado em 3/6/93, vem o projeto a esta comissão para
receber parecer quanto à sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta consubstanciada no Projeto de Lei no 1.441/93
pretende remanejar os recursos relativos a subvenções
sociais de que trata a Lei ng 6.776. de 9/6/76, inserindo-os
na dotação específica da Secretaria de Estado da Fazenda.
Observa-se claramente que a proposição diz respeito às
disposições orçamentárias e deve ser apreciada por este
Legislativo em vista do disposto no art. 61 da Constituição
mineira, que assim preceitua:
'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:

- plano plurianual e orçamentos anuais;
II - diretrizes orçamentárias;.
Não vislumbramos, portanto, nenhum impedimento para a

normal tramitação do projeto que ora se aprecia.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.441/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -
Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.490/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.490/93, do Deputado Mauri Torres,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Municipal do
Bem-Estar do Menor, com sede no Município de João Monlevade.
Publicado em 26/6/93, vem o projeto a esta comissão, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do Regimento
Interno, para exame preliminar.

Fundamentação
A declaração de utilidade pública de entidades é regulada
pela Lei no 5.830, de 6/12/71. A entidade em apreço atende
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aos requisitos dessa lei, tendo em vista a documentação
juntada ao processo.
Logo, não há impedimento à normal tramitação do projeto em

tela nesta Casa.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.490/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

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

NQ 1.501/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Tribunal de Contas, por
seu Presidente, dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos e dos níveis de vencimentos do
Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive inativos, e
dos integrantes do Quadro Especial e dá outras providências.
Publicada em 2/7/93, foi a proposição distribuída ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública e Orçamentária para, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, 'a', do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Compete ao Estado membro, nos termos do art. 25, 1Q, da

Constituição Federal, c/c os arts. 10, XV, e 61, XIX, da
Constituição Estadual, legislar sobre assuntos de sua
competência privativa, o que inclui, certamente, matérias
relacionadas com a organização de suas entidades
administrativas e com a remuneração de seus servidores.
A iniciativa dos projetos de lei que versam sobre a criação

e a extinção de cargo e função públicos e sobre a fixação de
vencimentos de membros e de servidores do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais é reservada, privativamente, nos
termos do art. 66, II, da Carta mineira, ao próprio
Tribunal, que a exerce por intermédio de seu Presidente.
Dados os parâmetros acima mencionados, que determinam a

competência da entidade federada e a iniciativa privativa do
processo legislativo, constatamos que o projeto de lei em
exame não ofende os princípios e dispositivos
constitucionais que regulamentam a matéria.
Não encontramos, ainda, em seus dispositivos específicos,
elementos que apontem para a violação de regras
constitucionais federais ou estaduais, razão pela qual
opinamos pela constitucionalidade da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.501/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.514/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.514/93. do Deputado Sebastião Costa,
visa a declarar de utilidade pública o União Esporte Clube,
com sede no Município de Entre-Rios de Minas.
Após ser publicado em 8/7/93, vem o projeto a esta
comissão, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a, do
Regimento Interno, para exame preliminar.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil com
personalidade jurídica e está em funcionamento há mais de
dois anos. Sua diretoria é formada de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Dessa forma, encontram-se atendidos os requisitos da Lei n
5.830, de 6/12/71, que regula a declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.514/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

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

No 1.516/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Lar Infantil Dorcas - LID -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, vem o projeto a esta comissão, para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em tela é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, e sua diretoria é formada por pessoas que não
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Por outro lado, a creche preenche os demais requisitos da
Lei no 5.830, de 6/12/71, para ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.516/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

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

No 1.529/93
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
o projeto de lei em comento, do Deputado Anderson Adauto,

objetiva declarar de utilidade pública o Circulo de Amizade
de Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba.
Publicada em 5/8/93, 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 e funciona há mais de dois

anos, e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento à normal tramitação da

matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela constituciona-1 idade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.529/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidene - Geraldo Rezende, Relator - Célio

de Oliveira - Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.548/93
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Sociedade
Beneficente São João da Escócia, com sede no Município de
Carmo do Rio Claro.
Publicado em 7/8/93, 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 matéria do projeto em exame é regulada pela Lei no 5.830.
de 6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública. Os documentos apresentados
comprovam que a entidade atende ao disposto na citada lei.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.548/93, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

NQ 1.550/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em referência, do Deputado Célio de Oliveira,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Recreativa, Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -,
com sede no Município de Alterosa.
Publicada em 7/8/93, vem a matéria a esta comissão, para

exame preliminar quanto aos aspectos de constitucional idade,
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legalidade e juridicidade, consoante o disposto no art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em questão é regulada pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, a qual estabelece que as entidades devem ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de
dois anos, ter uma diretoria idônea, que nada perceba pelo
exercício dos cargos.
A entidade suprarnendionada, além de servir

desinteressadamente á sociedade, atende a todos os
requisitos da legislação, conforme documentação juntada ao
processo.
Não encontramos, destarte, óbices à normal tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela constitucionalidade, pela

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.550/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Maria José Haueisen - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.553/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
no 1553/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Metodista dos Amigos do Planalto - AMAP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 12/8/93, 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 apreço tem personalidade jurídica e está em
funcionamento há mais de dois anos. Sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que
ocupam.
Portanto, estão atendidos todos os requisitos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1553/93, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.566/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Lourenço.
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Publicado em 13/8/93, 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 é uma sociedade civil que está
em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam.
Estão, pois, atendidos os requisitos exigidos pela Lei nQ

5.830, de 6/12/71, que regula a matéria. Logo, não há óbices
a sua normal tramitação na Casa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.566/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

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

NQ 1.570/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.570/93, da Deputada Maria José
Haueisen, visa a declarar de utilidade pública o Centro
Cultural de Araçuai Nagô, com sede no Município de Araçuai.
Após sua publicação em 14/8/93, 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 questão tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício
dos cargos que ocupam.
Esses são os requisitos exigidos pela Lei ng 5.830, de

6/12/71, que disciplina a matéria, logo a entidade pode ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.570/93.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.571/93
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Filantrópica Apóstolos de Cristo, com sede no Município de
Alpinópol is.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a, do

Regimento Interno, veio o projeto a esta comissão para exame
preliminar.
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Fundamentação
A matéria em exame tem suporte na Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que contém os requisitos para entidades serem declaradas de
utilidade pública. A Associação Filantrópica Apóstolos de
Cristo preenche todas as condições da citada lei. Dessa
forma, não encontramos óbices à normal tramitação do
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.571/93, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.573/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o Projeto de Lei

no 1.573/93 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Central da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Januária.
Publicado em 14/8/93, 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 questão é uma sociedade civil que funciona há
mais de dois anos. Sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Portanto, encontram-se atendidos os requisitos da Lei no
5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Diante das razões expostas, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei

no 1.573/93, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio

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

No 1.587/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.587/93, do Deputado Cóssimo Freitas,

visa a declarar de utilidade pública a Associação Maçônica
Deus, Justiça e Fraternidade, com sede no Município de
Passos.
Publicada em 21/8/93, 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 em exame funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não receberr
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remuneração pelo exercício de seus cargos. Dessa forma, os
requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria, estão atendidos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.587/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.645/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, autoriza
o Poder Executivo a refinanciar as operações de crédito
interno de responsabilidade da administração direta e
indireta do Estado junto à União e a órgãos e entidades por
ela controlados e dá outras providências.
Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no lg turno, o
projeto de lei em exame foi discutido e aprovado, com a
Emenda no 1, apresentada por esta comissão. Retorna, agora,
a proposição a esta comissão para que sobre ela possamos
emitir parecer, para o 2g turno, no âmbito da nossa
competência.
Nos termos do art. 196, lg, do Regimento Interno,
apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Esgotada a apreciação do projeto quanto ao mérito e a seus
aspectos legais e financeiros, entendemos que ele deve
prosperar e merecer a aprovação desta Casa, com as Emendas
do ng 1 ao 3. A Emenda ng 1 visa ao aperfeiçoamento da
redação do texto legal sob a ótica da técnica legislativa.
As Emendas ngs 2 e 3 buscam adequar o projeto de lei em tela
à legislação federal.

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

Projeto de Lei ng 1.645/93, no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno, com as Emendas do nQ 1 ao 3, a seguir
transcritas.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

garantias e contragarantias em operações de crédito
contratadas com base na autorização concedida pelos arts.
3g, 4g e 5g da Lei ng 10.432, de 16 de janeiro de 1991..

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:

Art . .... - A Secretaria de Estado da Fazenda
encaminhará à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa cópia dos contratos



514

de refinanciamento disciplinados nesta lei, juntamente com
planilha demonstrativa dos valores e demais informações
referentes aos contratos originais, e relatórios periódicos
sobre a evolução das dividas refinanciadas.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Durante a vigência dos contratos de

refinanciamento, o Estado fica obrigado a encaminhar
mensalmente à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa balancetes e
demonstrativos contendo a evolução das receitas e despesas
utilizadas para cálculo da Receita Liquida Real e dos
desembolsos com dividas sujeitos ao limite de
comprometimento de receitas, conforme definições do Senado
Federal
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Péricles Ferreira - Antônio Júlio - Antônio Carlos Pereira.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.645/93

Autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto á União, as
operações de crédito interno de responsabilidade da
administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais,
junto a órgãos e entidades controlados, direta ou
indiretamente, pela União e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com
a União o refinanciamento de dividas oriundas de operações
de crédito interno, vencidas e vincendas, junto a órgãos e a
entidades controlados, direta ou indiretamente, pela União,
contraídas pelo Estado ou por suas autarquias, fundações
públicas e empresas das quais detenha, direta ou
indiretamente, o controle acionário.
Parágrafo único - O Estado poderá assumir, previamente,
perante os credores, a responsabilidade pelas dividas de
suas controladas, para efeito de consolidação, ficando estas
autorizadas a promover a respectiva transferência ou
contratar, diretamente com a União, o refinanciamento de que
trata este artigo.
Art. 2g - A dívida mobiliária poderá, também, ser
refinanciada, segundo critérios definidos em legislação
específica.
Art. 3Q - Os créditos de qualquer natureza havidos pelo
Estado ou por suas autarquias, fundações públicas e empresas
das quais detenha, direta ou indiretamente, o controle
acionário, junto ã União ou a órgãos ou a entidades
controlados, direta ou indiretamente, por ela, poderão ser
compensados, parcial ou totalmente, com os saldos devedores
a serem refinanciados, relativos a operações de crédito.
Parágrafo único - Na hipótese de assunção de dividas de que
trata o parágrafo único do art. lg, o Estado se sub-rogará
nos direitos correspondentes aos créditos de suas
controladas.
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Art. 4g - Em garantia dos contratos de refinanciamento,
poderão ser oferecidas as receitas próprias do Estado e de
suas entidades controladas ou aquelas transferidas pela
União, na forma da alínea a do inciso 1 do art. 159 da
Constituição Federal, bem como outros bens ou direitos
legalmente admitidos.

lg - As receitas do Estado, próprias ou transferidas pela
União, poderão ser vinculadas, em caráter complementar, em
garantia de refinanciamentos contratados diretamente por
entidades controladas.

2g - Em caráter complementar, as receitas próprias de
entidades controladas poderão constituir garantia dos
refinanciamentos a serem contratados pelo Estado.
Art. 5g - Para cumprimento das obrigações assumidas, o
Estado e suas entidades controladas ficam autorizados a
anuir na inclusão de cláusula contratual que autorize a
União a promover o débito, em contas de depósitos, das
importâncias não pagas nos vencimentos, inclusive
decorrentes de garantias prestadas nos contratos de
refinanciamento.
Art. 6g - O Estado somente participará como interveniente
garantidor em operações de interesse de suas empresas
controladas, direta ou indiretamente, de suas autarquias e
fundações públicas no caso de inexistência de débitos destas
para com a Fazenda Estadual
Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
garantias e/ou contragarantias, em Direito admitidas, em
operações de crédito contratadas com base na autorização
concedida pelos arts. 3g, 4g e 5g da Lei ng 10.432, de 16 de
janeiro de 1991, destinadas à solução do problema de
transporte coletivo na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 10.984, de 22 de dezembro de 1992.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.645/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.645/93, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto à União, as
operações de crédito interno de responsabilidade das
administrações direta e indireta do Estado junto a órgãos e
entidades controlados, direta ou indiretamente, pela União e
dá outras providências, foi aprovado no 2g turno com as
Emendas ns 1, 2 e 3 ao vencido no lg turno.
vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, 1, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.645/93
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Autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto à União, as
operações de crédito interno de responsabilidade das
administrações direta e indireta do Estado junto a órgãos e
entidades controlados, direta ou indiretamente, pela União e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com
a União o refinanciamento de dividas oriundas de operação de
crédito interno, vencidas ou vincendas, junto a órgão ou
entidade controlados, direta ou indiretamente, pela União,
contraídas pelo Estado, por autarquia ou fundação pública
estadual, ou por empresa da qual este detenha, direta ou
indiretamente, o controle acionário.
Parágrafo único - O Estado poderá assumir, previamente,
perante os credores, a responsabilidade por dividas de suas
controladas, para efeito de consolidação, ficando estas
autorizadas a promover a respectiva transferência ou
contratar, diretamente com a União, o refinanciamento de que
trata este artigo.
Art. 2g - A dívida mobiliária poderá, também, ser
refinanciada, segundo critérios definidos em legislação
específica.
Art. 3g - Os créditos de qualquer natureza havidos pelo
Estado, por autarquia ou fundação pública estadual, ou por
empresa da qual este detenha, direta ou indiretamente, o
controle acionário, junto à União ou a órgão ou entidade por
ela controlados, direta ou indiretamente, poderão ser
compensados, parcial ou totalmente, com os saldos devedores
a serem refinanciados, relativos a operações de crédito.
Parágrafo único - Na hipótese de assunção de dividas de que
trata o parágrafo único do art. lg, o Estado se sub-rogará
nos direitos correspondentes aos créditos de suas
controladas.
Art. 4Q - Em garantia dos contratos de refinancianiento,
poderão ser oferecidas as receitas próprias do Estado ou de
suas entidades controladas, ou aquelas transferidas pela
União na forma da alínea a do inciso 1 do art. 159 da
Constituição Federal, bem como outros bens ou direitos
legalmente admitidos.

lg - As receitas do Estado, próprias ou transferidas pela
União, poderão ser vinculadas, em caráter complementar, em
garantia de refinanciamento contratado diretamente por
entidade controlada.

2g - As receitas próprias de entidade controlada poderão
constituir, em caráter complementar, garantia de
refinanciamento a ser contratado pelo Estado.
Art. 5g - Para cumprimento das obrigações assumidas, o
Estado e as entidades por ele controladas ficam autorizados
a anuir na inclusão de cláusula contratual que autorize a
União a promover o débito, em contas de depósitos, das
importâncias não pagas nos vencimentos, inclusive as
decorrentes de garantias prestadas nos contratos de
refinanciamento.
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Art. 60 - O Estado somente participará como interveniente
garantidor em operação de interesse de empresa por ele
controlada, direta ou indiretamente, de autarquia ou de
fundação pública estadual no caso de inexistência de débitos
destas para com a Fazenda Estadual
Art. 7g - A Secretaria de Estado da Fazenda encaminhará á
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa cópia dos contratos de
refinanciamento disciplinados nesta lei, juntamente com
planilha demonstrativa dos valores e demais informações
referentes aos contratos originais, bem como relatórios
periódicos sobre a evolução das dividas refinanciadas.

 

Art. 8g - Durante a vigência dos contratos de
refinanciamento, o Estado fica obrigado a encaminhar
mensalmente à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa balancetes e
demonstrativos contendo a evolução das receitas e das
despesas utilizadas para cálculo da Receita Líquida Real e
dos desembolsos com dividas sujeitos ao limite de
comprometimento de receitas, conforme definições do Senado
Federal
Art. 9g - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
garantia e contragarantia em operação de crédito contratada
com base na autorização concedida pelo art. 3g da Lei ng
10.432, de 16 de janeiro de 1991.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei flQ 10.984, de 22 de dezembro de 1992.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bonifácio Mourão. Relator -

Francisco Ramalho.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

4329 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/9/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados. (- Lê:)

Belo Horizonte, lo de setembro de 1993.*
Senhora Deputada Maria Elvira:
As vésperas de completar seu 66Q aniversário (foi criada em
7 de setembro de 1927), a Universidade Federal de Minas
Gerais acaba de receber do Guia do Estudante, publicação
especializada da Editora Abril, a avaliação de segunda
melhor universidade do pais, pelo critério do número de
cursos considerados "excelentes" ou "muito bons (ver
anexo).
Mesmo não sendo documento de valor científico, a análise da
revista tem alto significado para nós, por se tratar de uma
entidade inteiramente desvinculada da instituição
universitária. E, portanto, a sociedade quem está nos
avaliando.
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Ao comunicarmos a V. Exa. este fato, procuramos repartir a
justificada alegria que estamos sentindo, por ver de alguma
forma reconhecido o trabalho do nosso corpo de docentes,
pesquisadores e servidores. Como temos contado sempre com o
apoio de V. Exa. em momentos de crise, é justo que os
momentos de alegria também sejam repartidos.
Renovando protestos de elevada estima e consideração,

apresentamos nossas atenciosas saudações.
Vanessa Guimarães Pinto, Reitora da UFMG.
Nós, membros desta Assembléia, especialmente alguns
Deputados, temos tentado prestar apoio à Universidade
Federal de Minas Gerais. A Reitora dessa Universidade, Prof
Vanessa Guimarães Pinto, enviou-nos esta comunicação com o
objetivo de compartilhar conosco um momento de alegria da
instituição. Ela quer repartir com esta Casa momentos de
glória, pois dentro de um terrível panorama educacional em
que vive o Brasil, uma universidade como a nossa UFMG, que
tem 66 anos de idade, ser classificada como a segunda do
Brasil é motivo de muita alegria para todos nós, mineiros.
Sr. Presidente, fica registrada nossa manifestação e creio
que deveríamos formular um voto de congratulações com a
Profa Vanessa Guimarães Pinto por essa conquista.
Gostaria, também, Sr. Presidente, neste pout-pourri", de
falar algumas coisas que achamos interessantes. As empresas
muitas vezes são atacadas, mas existem empresas trazendo,
além da sua vida diária, construções relevantes para o povo
brasileiro. E aqui, eu gostaria de comunicar um fato
interessante. (- Lê:)

Santa Casa Ganha Nova Pintura*
A Santa Casa de Misericórdia ganha um belo presente nos
seus 94 anos de vida: uma importante fábrica de tintas, com
sede em São Paulo e que mantém um programa de recuperação de
prédios de grande interesse arquitetônico e histórico,
escolheu o prédio do mais antigo hospital de Belo Horizonte
para que seja totalmente pintado e recuperado.
O projeto doará todas as tintas e mão-de-obra
especializada, o que não é pouco. Só em tintas, o custo se
eleva a mais de US$250 mil. Para que se escolha realmente o
melhor projeto, o Instituto dos Arquitetos em Minas vai
escolher a melhor proposta que, depois, será submetida à
escolha popular.
A campanha, que se chama 'Santa Casa-Casa Nova", foi
desenvolvida pela Faria Associados e tem por trás a força da
Associação Comercial, que desde 1991, 'adotou" a Santa Casa
com a memorável campanha 'Santa Casa, Santa Causa".
Gostaria de cumprimentar não só o nosso Presidente da
Associação Comercial de Minas, Lúcio Bemquerer, mas, todos
aqueles que estão envolvidos nessa campanha de pintura da
Santa Casa de Misericórdia, que lhe dará uma nova feição.
Também estou engajada nessa campanha, pois faço parte da
diretoria da Associação Comercial. Serão gastos
US$250.000,00. E muito dinheiro, minha gente!
Sr. Presidente, gostaria de ler um "fax" que recebi do
Deputado Federal Maurício Campos, nosso companheiro,
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Deputado que apoiamos na campanha para Prefeito de Belo
Horizonte e que, infelizmente, foi derrotado. O fax foi
entregue em mãos ao ex-Senador mineiro, hoje Presidente da
República, Itamar Franco. Diz o seguinte: ( Lê:)

Belo Horizonte, 16 de agosto de 1993.*
Senhor Presidente,
Belo Horizonte, Capital e cidade-síntese de Minas, tornou-
se pelas mãos do então Prefeito Juscelino Kubitschek de
Oliveira, um marco de modernidade artística e urbanística
conhecido mundialmente, quando da construção do conjunto
arquitetônico e paisagístico da Pampulha.
Primeiro ato de uma epopéia que chegaria ao seu ponto mais

alto com a construção de Brasília, a Pampulha reuniu - com a
audácia que era uma das características do futuro Presidente
da República - os artistas mais revolucionários da época.
Oscar Niernayer, que fez o risco do Cassino, da Casa do
Baile e da Igreja de São Francisco, criaria ali um novo
estilo arquitetônico, ao mesmo tempo moderno e inspirado nas
curvas das montanhas e do barroco de Minas.
Arte ainda embrionária no Brasil, o paisagismo demonstrou

ali, ( ... ) de Roberto Burle Marx a sua capacidade de (. .
pelas mãos do homem.
A face sofrida do povo brasileiro foi retratada, com toda a
sua dramaticidade, por Cândido Portinari, nos murais da
Igreja de São Francisco, para espanto dos conservadores
daquela época e viva admiração por todos os turistas
brasileiros e estrangeiros que hoje visitam Belo Horizonte.
Temos ainda, como parte integrante do conjunto, a obra de
Ceschiatti, não apenas moderna, mas sobretudo eterna, por
ser uma perene homenagem, em pedra, à idéia da beleza.
Após a construção desse maravilhoso conjunto, erguido com a
visão de grandeza e a ousadia de Kubitschek, surgiu na
arquitetura nacional um estilo Pampulha', como décadas
depois iria se impor ao gosto dos brasileiros o chamado
estilo Brasília".
Patrimônio cultural e turístico de todos os mineiros e de
todos os brasileiros, o conjunto da Pampulha encontra-se
hoje sob a mais grave ameaça que já viveu, desde a sua
criação, e o Poder Público municipal não demonstra
sensibilidade, compreensão e vontade política de enfrentar o
problema.
Além disso, para descartar qualquer debate público sobre a
questão, adota o argumento de que não dispõe de recursos
financeiros para executar as obras que sua própria equipe
técnica considera indispensáveis à preservação da Pampulha:

canalização e saneamento dos córregos que deságuamna
lagoa, impedindo que continuem a lançar resíduos sólidos em
suas águas;

desassoreamento da área já ocupada pelos mesmos resíduos;
recuperação e manutenção dos prédios e jardins que

compõem o conjunto;
implantação de novos equipamentos de recreação, lazer e

turismo no entorno da lagoa.
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Durante o meu mandato como Prefeito de Belo Horizonte, tive
o privilégio de dar inicio a tais projetos, que,
infelizmente, não tiveram continuidade nas administrações
seguintes, salvo no que se refere à recuperação da Igreja de
São Francisco, financiada por uma empresa privada.
Por isso, como engenheiro e administrador, posso assegurar

a Vossa Excelência que não será necessário um grande volume
de recursos para que se torne viável a execução de todos os
projetos necessários e inadiáveis à recuperação da
Pampul ha.
Quero dizer, Sr. Presidente, que além do engenheiro e
Deputado Federal Mauricio Campos, também a Senadora Júnia
Marise, em recente conversa conosco, demonstrou seu
interesse e a sua preocupação com os destinos da Pampulha.
Hoje, fomos surpreendidos com a publicação de uma
reportagem no Estado de Minas. Essa reportagem se refere
ao Deputado Federal Vittorio Medioli, que também é morador
da Pampulha e que se ofereceu para, gratuitamente, por
intermédio da empresa SÂDA, fazer a retirada dos aguapés,
que já virou uma novela. São tantos os processos para se
decidir quem fará a obra que, enquanto isso, os aguapés
tomam conta de toda a lagoa, ao longo de todos esses meses.
Novamente, faço um apelo ao Prefeito da Capital para que
reúna sua equipe técnica e convoque a Senadora Júnia Marise,
o Deputado Maurício Campos, o Deputado Federal Vitório
Medioli, esta Deputada, a fim de que, juntos, possamos
tentar ir ao Presidente Itamar Franco, levando os reclames
do povo de Belo Horizonte, que está profundamente
consternado com esse episódio da Lagoa da Pampulha, cartão
de visita da nossa cidade.
Essa carta que eu li, vem do Deputado Mauricio Campos, que

a entregou ao Presidente Itamar Franco há dias. Como disse,
ele nos mandou um telegrama, convidando-nos para uma
audiência, após sua viagem ao Chile, que havia sido adiada,
mas que agora está novamente em pauta.
Quero registrar a presença do meu amigo Itamar de Oliveira,
'o Brasinha, de Bom Despacho, ex-Vereador, Professor da
Universidade de Minas Gerais, companheiro nosso de
militância no PMDB. Um abraço, Itamar, seja bem vindo a esta
Casa. Muito obrigada.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
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LBelo Horizonte, sexta-feira, 24 de setembro de 1993

ATAS
ATA DA 4369 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 22 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz e Amilcar Padovani
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nQ 29/93 - Projetos
de Lei do flQ 1.664 ao 1.673/93 - Requerimentos do nQ 4.750
ao 4.753/93 - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Jorge Eduardo, José Militão, Amilcar Padovani, Roberto
Amara], Roberto Carvalho e Antônio Carlos Pereira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Tarcísio Henriques
e Amilcar Padovani - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Roberto Amaral, Roberto Carvalho, Elisa Alves,
Marcos Helênio, Gilmar Machado, Amilcar Padovani e Tarcísio
Henriques - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Jorge Eduardo, José Militão, Roberto Carvalho,
Amilcar Padovani, Roberto Amaral; aprovação - Requerimento
do Deputado Antônio Carlos Pereira; discurso do Deputado
Roberto Amaral; verificação de quorum; inexistência de
"quorum para votação; questão de ordem; chamada; existência
de número regimental; renovação da votação do requerimento;
rejeição: verificação de votação; ratificação da rejeição -
Requerimentos ngs 4.596 e 4.601/93; aprovação - Requerimento
do Deputado Agostinho Patrus (solicita a palavra com base no
art. 71 do Regimento Interno); deferimento; discurso do
Deputado Baldonedo Napoleão - 2a Fase: Discusssão e votação
de proposições: Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei n
1.108/92; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Hely Tarquínio; aprovação, na forma do vencido no lQ turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon
Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio
- José Braga - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
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Milton Salies - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - A lista de

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

da reunião anterior.
lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Amaral, 1Q-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Renato da Silva Almeida, Presidente da Rede
Ferroviária Federal S.A. informando, em atenção a
requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira
(reativação do transporte ferroviário de passageiros nos
Municípios de Raposos, Nova Lima, Sabará e Rio Acima), que a
desativação de trens naquela região foi motivada pela falta
de rentabilidade e que o problema poderá ser solucionado com
o processo, ora em curso, de estadualização dos serviços de
trens metropolitanos.
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento do Vereador
Ademir Vicente da Silveira, aprovado por aquela Casa, em que
se pede o apoio desta Assembléia à proposta de emenda à
Constituição do Deputado Federal Flávio Rocha que cria o
Imposto Unico sobre Transações. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, em resposta a solicitação feita pela Comissão de
Justiça, que encaminhou uma proposta de tarifa social, que,
se homologada, contemplará com reduções as contas de energia
elétrica de mais de 60% dos consumidores residenciais. (- A
Comissão de Justiça.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG
(2), comunicando, em atenção a pedido feito pela Deputada
Maria Elvira (realização de obras de iluminação pública no
Município de Coqueiral), que a Prefeitura do referido
município irá enviar à CEMIG os endereços de seu interesse
para a substituição de lâmpadas a vapor de mercúrio por
lâmpadas a vapor de sódio, visando à elaboração dos
orçamentos; informando, quanto a pedido formulado pelo
Deputado Dílzon Melo (providências para eletrificação rural
nos Municípios de Vargem Bonita, Elói Mendes, Campos Gerais,
Campo do Meio, Lambari, Capitólio, Cristina, Ilicínea, Boa
Esperança, Pains e Seritinga), que a CEMIG está executando o
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Programa Projeto Mutirão, visando a eletrificar 40 mil
propriedades rurais em todos os municípios mineiros de sua
área de concessão; o referido programa foi concebido e
direcionado para o proprietário rural de baixa renda e, para
executá-lo, a CEMIG contará com a parceria do município e do
beneficiado; além disso, as agências regionais da CEMIG
continuarão atendendo os produtores rurais cujas posses
permitirem negociação de sua eletrificação.
Do Sr. Bartolomeu Campos de Queirós, Presidente da Fundação

Clóvis Salgado, comunicando que a apresentação da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais constitui um gesto de
agradecimento aos Deputados e aos funcionários desta Casa
pelo apoio dado àquela fundação.
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 COMPLEMENTAR No 29/93

Altera dispositivos sobre a criação, a incorporação, a
fusão e o desmembramento de municípios e a criação, a
organização e a supressão de distritos, constantes em lei
complementar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta:
Art. 1Q - O 2g do art. lg da Lei Complementar no 19, de
17 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. lg - .......................
f 2o - Os procedimentos previstos no caput deste artigo

dependem de consulta às populações diretamente interessadas,
mediante plebiscito com resposta favorável da maioria
absoluta dos votos apurados.
Art. 20 - Os lg e 3g do art. 5g da Lei Complementar no
19, de 17 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
'Art. 5g - ...........................

lg - O projeto de lei relativo à criação, à incorporação,
à fusão e ao desmembramento de municípios não poderá
tramitar em ano em que ocorram eleições municipais.

- ...........................
3g - Caso a maioria absoluta dos votos apurados não seja

favorável à criação, à incorporação, à fusão ou ao
desmembramento do município, a proposição será arquivada, só
podendo ser apresentada na sessão legislativa subseqüente.
Art. 3Q - O art. 28 da Lei Complementar ng 19, de 17 de

julho de 1991, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 28 - ..........................
Parágrafo único - Cabe ao Instituto de Geoclências

Aplicadas - IGA -, como órgão competente da administração
pública, prestar a necessária assessoria subsidiando os
estudos, as perícias e os trabalhos de demarcação
territorial que se fizerem necessários..
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
José Braga
Justificação: O f 2g do art. lg da referida lei dá margem a

que ocorram situações, como as que vão de encontro à vontade
da maioria dos eleitores, prevalecendo a vontade da minoria
setorial. Com a mencionada alteração do texto, permitir-se-á
que seja observado o princípio democrático de respeito à
vontade da maioria dos votantes.
A alteração do f lo do art. 5g, que determina a não-
realização de mudança em ano de eleições municipais, visa a
assegurar a tranqüila continuidade democrática na sucessão
municipal.
No que se refere ao f 3g do art. 5Q, importa notar que a
alteração proposta ajusta a tramitação de processos
relativos à emancipação de distritos à dinâmica regimental;
proporciona, ainda, em tempo menor, a correção de eventuais
equívocos ou dificuldades, que, porventura, tenham impedido
• emancipação de distritos.
Finalmente, o acréscimo de parágrafo único ao art. 28 visa

• que as questões territoriais, presentes em quase todos os
casos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios, sejam dirimidas com base no pronunciamento
formal do órgão competente, que é o 104.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Assuntos Municipais, para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 200, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.664/93
Transfere o terreno e as dependências do Centro Social
Urbano - CSU -, do Município de Manhuaçu, do Estado de Minas
Gerais para a União.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam transferidos o terreno e as dependências do
Centro Social Urbano - CSU -. do Município de Manhuaçu, do
Estado de Minas Gerais para a União.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: A transferência do terreno acima referido do
Estado de Minas Gerais para a União tem por finalidade a
construção do CAIC, obra que deverá ter início em curto
espaço de tempo.
O Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração
já deu a devida anuência para a transferência.
A obra a ser realizada terá um grande alcance social, pois,
inserida em uma área próxima a bairros operários, trará
grande auxilio na educação das crianças ali residentes.
- 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 1.665/93
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Dá a denominação de Escola Estadual Prefeito Luiz Chiaradia
Canjani á Escola Estadual Tiradentes, localizada no
Município de Córrego do Bom Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Passa a denominar Escola Estadual Prefeito Luiz

Chiaradia Canjani a Escola Estadual Tiradentes, localizada
no Município de Córrego do Bom Jesus.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Mílton Sailes
Justificação: Luiz Chiaradia Canjani nasceu em Córrego do
Bom Jesus, em 26/5/13, filho de Miguel Chiaradia e Isolina
Antunes do Nascimento.
Foi grande batalhador pela emancipação política e
administrativa de sua terra natal. Pertenceu á União
Democrática Nacional - UDN -, prestando relevantes serviços
á comunidade.
Eleito primeiro Prefeito Municipal no pleito de 1954 e
reeleito em 1962 e 1970, sempre trabalhou pelo município ao
lado do povo.
Construiu o primeiro prédio da Prefeitura, lutando sempre
pela educação, pela saúde, pelo saneamento público, pelo
abastecimento de água e pelos serviços de esgoto e
iluminação.
Essas, as razões que justificam a apresentação deste

projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.666/93
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom

Menino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Bom Menino, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Antônio Júlio
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.667/93
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pingo de

Gente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Pingo de Gente, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Antônio Júlio
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.668/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Voluntários da

Pátria, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Voluntários da Pátria, com sede no Município de
Cataguases.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A Loja Maçônica Voluntários da Pátria é uma
entidade de caráter filosófico e filantrópico cuja maior
preocupação é o crescimento espiritual do homem, visando a
sua perfeita integração na sociedade.
A documentação da entidade atende às exigências para torná-
la de utilidade pública, prêmio merecido pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo, visando à integração do
homem no seio de nossa sociedade, melhorando-a a partir do
aprimoramento do homem. A referida loja maçônica foi fundada
em 19/3/81.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.669/93
Declara de utilidade pública a Conferência Imaculada
Conceição da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São Francisco de Paula.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
Imaculada Conceição da Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede no Município de São Francisco de Paula.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Ambrósio Pinto
Justificação: A Conferência Imaculada Conceição da

Sociedade de São Vicente de Paulo preenche todos os
requisitos da Lei ng 5.830, de 1971, para ter reconhecida
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sua utilidade pública, motivo pelo qual conto com o apoio
dos meus ilustres pares nesta Casa à aprovação do presente
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.670/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Francisco de Paula, com sede no Município de São Francisco
de Paula.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Paula, com sede no Município de
São Francisco de Paula.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Ambrôsio Pinto
Justificação: A Associação Comunitária São Francisco de
Paula, com sede no Município de São Francisco de Paula é
entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem por
finalidade a promoção da comunidade a que serve. Sua
diretoria não recebe remuneração. A entidade funciona desde
1990 e preenche todos os requisitos para se tornar de
utilidade pública. Assim sendo, conto com o apoio de meus
ilustres pares nesta Casa à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.671/93
Declara de utilidade pública o Clube de Diretores Lojistas
de Coronel Fabriciano, com sede no Município de Coronel
Fabr i ci ano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Defesa do Consumidor, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.672/93
Declara de utilidade pública a Congregação das Filhas do

Sacratíssimo Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
das Filhas do Sacratíssimo Coração de Jesus, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Congregação das Filhas do Sacratíssimo

Coração de Jesus é uma entidade civil que objetiva promover
a vida religiosa de seus membros e atender à coletividade em
geral, por meio de iniciativas de promoção humana e de
assistência religiosa.
A entidade preenche os requisitos exigidos pela legislação
que disciplina a declaração de utilidade pública de

entidades, logo pode ser beneficiada com o titulo

declaratório que postula.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio de nossos pares

á aprovação da proposição ora apresentada.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.673/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Benedito e Parque Bom Retiro, com sede no
Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Benedito e Parque Bom Retiro, com
sede no Município de Uberaba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 22 de setembro de 1993.
João Batista
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro São
Benedito e Parque Bom Retiro, com sede no Município de
Uberaba, na Rua Bom Retiro, 8, Parque Bom Retiro, é entidade
civil sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de
propugnar, junto aos Poderes competentes, pela consecução de
benefícios e melhoramentos públicos indispensáveis ao
progresso e ao desenvolvimento do Bairro São Benedito e
Parque Bom Retiro; colaborando com os poderes públicos no
aperfeiçoamento da ordem jurídica e das práticas
administrativas, para a solução de problemas de interesse da
coletividade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.750/93. do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas ac
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preenchimento das vagas de Professor, níveis 1, III e V,
existentes naquela Secretaria por concursados, antes do
próximo período de remoção. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.751/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando
seja consignado nos anais da Casa um voto de louvor ao
Prefeito Municipal de Lagoa Grande e ao Presidente do
sindicato rural desse município pela realização da 6a Festa
do Leite no período de 10 a 19 de setembro. (- A Comissão de
Agropecuária.
Ng 4.752/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Reitor da UNIMONTES com vistas à
implantação do Curso Superior de Agronomia na referida
universidade, com extensão na área de irrigação. (- A
Comissão de Educação.
Ng 4.753/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
seja autorizado o inicio da pavimentação da MG-238, entre os
Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas, obra já
incluída na proposta orçamentária de 1993. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Jorge Eduardo, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei flQ
1.280/93, de sua autoria.
Do Deputado José Militão, solicitando seja atribuído regime

de urgência à tramitação do Projeto de Lei flQ 1.579/93, de
sua autoria.
Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja formulado

apelo ao Diretor-Geral do DNER e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas a que sejam viabilizados trabalhos conjuntos de
revisão e renovação das placas de sinalização rodoviária.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo à Reitora da UFMG com vistas á implantação do Curso
Superior de Agronomia nessa universidade, com extensão na
área de irrigação.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja

enviado expediente ao Presidente do Congresso Nacional com o
fim de comunicar o apoio desta Assembléia à derrubada do
veto do ex-Presidente Fernando Colior ao art. 6Q da Lei flQ
8.029, de 1990.
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja criada uma
comissão especial para acompanhar a apuração dos fatos
relativos ao extermínio de meninos de rua na cidade de
Bet im.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Tarcísio Henriques e Amilcar Padovani.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Roberto Amaral, Roberto Carvalho, Elisa
Alves, Marcos Helênio, Gilmar Machado, Amilcar Padovani e
Tarcísio Henriques proferem discursos que serão publicados
em outra edição.

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Tarcísio Henriques - falecimento do Dr. Hélio dos Santos
Novais, em Belo Horizonte; e Amilcar Padovani - falecimento
do Sr. Nélson Pereira de Araújo, em Juiz de Fora.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Jorge Eduardo - atribuição de
regime de urgência á tramitação do Projeto de Lei n
1.280/93, de sua autoria; José Militão - atribuição de
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n
1.579/93, de sua autoria; Roberto Carvalho - criação de
comissão especial para acompanhar, na cidade de Betim, as
apurações relacionadas com o extermínio de meninos de rua;
Amilcar Padovani - remessa de ofícios ao DNER e ao DER-MO
com vistas à realização de trabalhos conjuntos de revisão e
de renovação de placas de sinalização rodoviária; Roberto
Amaral - envio de expediente á Reitora da UFMG, Profa.
Vanessa Guimarães Pinto, solicitando o inicio imediato dos
estudos que visam à implantação do curso superior de
Agronomia naquela instituição, com extensão na área de
irrigação.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira, Líder da Bancada do P1, em que solicita seja
comunicado à Presidência do Congresso Nacional o apoio desta
Assembléia Legislativa à derrubada do veto do ex-Presidente
Collor ao art. 6Q da Lei no 8.029, de 1990. Em votação, o
requerimento. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado
Roberto Amara].
- O Deputado Roberto Amaral profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.
Rejeitado.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Antônio Fuzatto. A Presidência vai proceder á verificação
requerida. (-Procede-se à verificação da votação.)
Votaram a favor, 5 Deputados; votaram contra 19 Deputados.
Não houve número para votação, logo, esta fica sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, não existindo
quorum, solicito o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, esta Presidência vai determinar que seja
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feita a chamada dos Deputados para a recomposição de
quorum.
Com a palavra, o Deputado Amilcar Padovani, 5g-Secretário,
nas funções de 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Há
5 Deputados em reunião de Comissão. Portanto, há número
regimental para renovação da votação.
Sobre a mesa, o requerimento, cuja votação vai ser
renovada. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram.(- Pausa.)
Rejeitado.
O Deputado Antônio Fuzatto - Peço verificação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta Presidência

solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor do requerimento queiram se
levantar. (- Pausa.)
Os Deputados que votaram contra o requerimento queiram se
levantar. (-Pausa.) Votaram a favor do requerimento. 5
Deputados. Votaram contra o requerimento 29 Deputados. Há 5
Deputados em reunião de Comissão, perfazendo um total de 39
presentes. Há quorum" suficiente para a votação. Está
rejeitado o requerimento.
Requerimento ng 4.596/93, do Deputado Agostinho Patrus, em
que pede a transcrição, nos anais da Casa, do artigo que
menciona, publicado no Estado de Minas em 17/7/93, com o
título Fundação Hilton Rocha. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Requerimento ng 4.601/93. do Deputado Tarcísio Henriques,

em que solicita seja encaminhado pedido de informações ao
Secretário da Casa Civil, consubstanciadas no envio a esta
Casa dos documentos que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Vem à mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus, Líder
do BRD, que, nos termos do art. 71 do Regimento Interno,
solicita a palavra pelo prazo de 30 minutos, para transferi-
la ao Deputado Baldonedo Napoleão.
Com a palavra, o ilustre Deputado Baldonedo Napoleão.
- O Deputado Baldonedo Napoleão - Profere discurso, que

será publicado em outra edição.
2g Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.108/92, do Deputado Hely Tarquinio, que dispõe
sobre os programas de construção ou reforma nas unidades
habitacionais populares em zona rural e dá outras
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providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a
palavra, o ilustre Deputado Hely Tarquínio.
- O Deputado Hely Tarquínio profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado Amilcar Padovani) - Não há mais

oradores para discutir o projeto. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, no 2g turno, o Projeto de Lei no 1.108/92, na
forma do vencido no lg turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião especial de logo mais, às 20h30min, destinada a
homenagear a memória do Prof. Hilton Rocha e para a
ordinária de amanhã, dia 23, 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 233a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 13 PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei flQ 1.279/93;
aprovação, com as Emendas do no 1 ao 3 - Discussão, no 2g
turno, do Projeto de Lei no 909/92; aprovação, com a Emenda
ng 1 - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.367/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward
Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário da Mesa, nas
funções de 20-Secretário, procede á leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.279/93, da
Deputada Maria Elvira, que dispõe sobre a assistência
integral à saúde reprodutiva no Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Saúde opina pela sua aprovação, com as Emendas
ngs 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
nos 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Saúde. Em
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação as Emendas 1, 2 e 3. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 1.279/93, com as
Emendas do ng 1 ao 3. A Comissão de Fiscalização Financeira.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, no 2g
turno, os Projetos de Lei nos 909/92, este com a Emenda ng
1, e 1.367/93. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
especial, também de hoje, às 20h30min, destinada a
homenagear a figura do ilustre Prof. Hilton Rocha. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 22/92,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PAULO PETTERSEN, QUE DISCIPLINA A
CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR ESTADUAL PARA DESEMPENHO DE
MANDATO ELETIVO EM ENTIDADE SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
As quatorze horas e quarenta e quatro minutos do dia seis de
julho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados Francisco Ramalho, Edward Abreu,
Jorge Eduardo (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Maria Olivia e Paulo
Pettersen, por indicação das Lideranças do PTB e do PMDB),
Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Jorge Hannas, Márcio
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Miranda, Romeu Queiroz (substituindo este ao Deputado Cêlio
de Oliveira, por indicação da Liderança do PRS), Ermano
Batista e Ibrabim Jacob, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Edward Abreu que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião destina-se a
apreciar o parecer para o 2g turno, do Relator, Deputado
Erniano Batista. Este lê seu parecer, em que conclui pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição ng 22/92, no
2g turno, com a Emenda ng 1. Registra-se a presença dos
Deputados Antônio Fuzatto, Maria José Haueisen, Marcos
Helênio e Agostinho Patrus. Na fase de discussão, o Deputado
Gilmar Machado requer a suspensão dos trabalhos por 10
minutos para que se possa chegar a um acordo a respeito da
matéria. Reabertos os trabalhos, os Deputados Gilmar
Machado, Antônio Carlos Pereira, Antônio Fuzatto e Maria
José Haueisen ressaltam alguns pontos, no texto dessa
emenda, que representariam uma interferência nos sindicatos
e que poderiam ser modificados. O Deputado Romeu Queiroz
sugere a supressão da expressão por categoria' do caput'
do art. 34, o que é acatado pelo Relator. O Deputado Gilmar
Machado sugere sejam suprimidos o 2g do art. lo e o art.
2g, o que é também acatado pelo Relator. Na fase de votação,
o Deputado Gilmar Machado declara que votará contrariamente
a essa proposta de emenda à Constituição, por considerá-la
uma ingerência nos sindicatos. Registra-se a presença dos
Deputados João Batista e Sebastião Costa. O Deputado Edward
Abreu esclarece ser essa proposta de emenda necessária á
regulamentação da liberação de servidores estaduais para
desempenho de mandato eletivo em entidade sindical, e não,
uma retaliação contra o movimento grevista estadual, como
vem sendo alegado pelo Partido dos Trabalhadores. Submetido
a votação, é o parecer aprovado, com os votos contrários dos
Deputados Antônio Carlos Pereira e Gilmar Machado. A
Deputada Maria José Haueisen solicita a palavra para
esclarecer ao Deputado João Batista que somente os Deputados
Antônio Carlos Pereira e Gilmar Machado têm direito a voto
pelo Partido dos Trabalhadores, razão pela qual ela não pôde
externar sua posição contrária à aprovação dessa proposta de
emenda, na forma apresentada. A Presidência suspende a
reunião por alguns instantes, para a lavratura da ata de
encerramento dos trabalhos desta comissão. Reaberta a
reunião, o Presidente solicita ao Deputado Edward Abreu que
proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Edward Abreu - Jorge
Eduardo - Antônio Carlos Pereira - Gilmar Machado - Jorge
Hannas - Márcio Miranda - Romeu Queiroz - Ermano Batista -
Ibrahim Jacob.
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ATA DA 559 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e cinqüenta minutos do dia sete de julho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Antônio Júlio, Maria José Haueisen, Célio de
Oliveira e Anderson Adauto, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Bonifácio Mourão, José Renato,
Alvaro Antônio e Ronaldo Vasconceilos, membros da Comissão
de Administração Pública; e Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Raul
Messias, por indicação da Liderança do P1), Bernardo
Rubinger (substituindo o Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PMDB) e José Renato, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência esclarece que esta reunião se
destina a apreciar, no lg turno, os pareceres das comissões
acima mencionadas sobre o Projeto de Lei ng 1.509/93, do
Deputado Homero Duarte, que fixa os critérios populacionais
para a criação, a fusão e o desmembramento dos serviços
notariais e de registros. Tendo havido, em reunião anterior,
a distribuição de avulsos do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente indaga aos Deputados
se há necessidade da leitura do referido parecer. Havendo
manifestação favorável, o Relator, Deputado Anderson Adauto,
lê seu parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, com a Emenda ng 1, de sua autoria. Colocado em
discussão e em votação, é aprovado o parecer. O Deputado
José Renato, Relator da Comissão de Administração Pública,
não estando em condições de emitir seu parecer, solicita a
suspensão dos trabalhos. O Presidente defere o pedido e
suspende a reunião até as 18 horas. As 18h10min, é reaberta
a reunião, com a presença dos seguintes Deputados: Adelmo
Carneiro Leão (substituindo a Deputada Maria José Haueisen,
por indicação da Liderança do PT), Reinaldo Lima, Célio de
Oliveira e Bonifácio Mourão, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por
indicação da Liderança do PT), José Renato, Dilzon Melo,
Ermano Batista, Alvaro Antônio e Sebastião Costa, membros da
Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira,
Dílzon Melo (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral,
por indicação da Liderança do PTB), Gilmar Machado (em
substituição ao Deputado Raul Messias, por indicação da
Liderança do PT), Anderson Adauto (substituindo o Deputado
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), José
Renato e Sebastião Costa, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o
Deputado José Renato, Relator da Comissão de Administração
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Pública, apresenta seu parecer, por meio do qual conclui
pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng 1. A
Presidência coloca em discussão o parecer. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão tece considerações a respeito da matéria e
apresenta a Proposta de Emenda ng 1. Também faz uso da
palavra, para discutir o projeto, o Deputado Ermano Batista,
que apresenta as Propostas de Emendas ngs 2 e 3. Por último,
o Deputado Alvaro Antônio apresenta a Proposta de Emenda ng
4. A Presidência encerra a discussão e determina que as
propostas de emendas sejam encaminhadas ao Relator; em
seguida, indaga a este se está em condições de se
pronunciar a respeito delas. O Relator solicita sejam
suspensos os trabalhos por 10 minutos para que possa estudar
as referidas propostas, o que é deferido pela Presidência.
Reabertos os trabalhos, o Relator, Deputado José Renato,
informa que acatou a Proposta de Emenda ng 2 e rejeitou as
Propostas de Emendas flQS 1, 3 e 4. Os Deputados Ermano
Batista e Alvaro Antônio solicitam destaque, na votação,
para as propostas de emendas de sua autoria. A Presidência
coloca em votação o parecer do Relator, com o Substitutivo
no 1, e a proposta de emenda com parecer favorável, salvo
destaques. E aprovado o parecer, com voto contrário do
Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência coloca em
votação a Proposta de Emenda no 3, do Deputado Ermano
Batista: é rejeitado o parecer do Relator, Deputado José
Renato; registra-se a abstenção do Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Quanto á Proposta de Emenda ng 4, do Deputado Alvaro
Antônio, também é rejeitado o parecer do Relator: registra-
se a abstenção do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Ficam,
portanto, aprovadas as Propostas de Emendas ngs 3 e 4. O
Presidente pergunta ao Relator, Deputado José Renato, se
concorda com a decisão da comissão. Este acata a decisão, e
o Presidente suspende a reunião por 10 minutos para que o
Relator possa dar nova redação ao parecer, nos termos do
l Q do art. 138 do Regimento Interno. Vencido o prazo, o
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, reabre os trabalhos;
a nova redação do parecer, após ser lida, é submetida a
votação e aprovada; registra-se a abstenção do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. O Presidente solicita aos membros da
Comissão de Administração Pública que subscrevam o parecer.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira, Relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
apresenta parecer em que conclui pela aprovação do projeto,
na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, ficando prejudicada a Emenda nQ 1
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado o parecer em discussão, apresentam propostas de
emendas os Deputados Gilmar Machado e Anderson Adauto.
Submetidas á apreciação do Relator, são as referidas
propostas rejeitadas. Colocado em votação, é aprovado o
parecer, com voto contrário dos Deputados Gilmar Machado e
Anderson Adauto. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Jaime Martins - Ermano
Batista - José Renato - Baldonedo Napoleão - Agostinho
Patrus - Marcos Helênio - Jorge Eduardo - Célio de Oliveira.
ATA DA 334 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Maria Olivia
e Ajalmar Silva, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar
Silva 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, levando ao
conhecimento dos Deputados que a Comissão de Defesa Social
encaminhou a esta comissão boletim contendo informações
sobre o sistema nacional de vigilância sanitária e
documentos relativos às irregularidades existentes no
Conjunto Habitacional Cidade Nova, no Município de Itaúna,
os quais servirão de subsídios para a Comissão de Defesa do
Consumidor. A Presidência informa que a presente reunião se
destina a discutir assuntos pertinentes à comissão. Passa-se
à 2 12 parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da comissão. O Presidente procede à leitura de
anteprojeto, de autoria da comissão, que dá nova redação ao
art. 11 da Lei no 977, de 17 de setembro de 1927, e dá
outras providências. Submetida a discussão e votação, é a
proposição aprovada. Nesta oportunidade, o Deputado Marcos
Helênio apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita
seja realizada audiência pública desta comissão com
entidades da sociedade civil para tratar de possíveis
irregularidades ocorridas na execução de programas
habitacionais no Município de Uberlândia e, no segundo, se
refere a pedido de informações à Superintendência Regional
da Caixa Econômica Federal nesta Capital acerca de conjuntos
habitacionais existentes no Estado de Minas Gerais, por
intermédio do Dr. Haroldo Dias Lanza, Gerente de Hipoteca e
Habitação. O parlamentar passa a Presidência ao Deputado
Ajalmar Silva. Este coloca em votação os requerimentos, que
são aprovados. O Deputado Marcos Helênio reassume a
Presidência e coloca em discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei ng 1.123/92, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que é aprovado. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Roberto

Amara].
ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze hora do dia nove de setembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Péricles Ferreira, José Maria Pinto e Jorge
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Eduardo (substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente,
Deputado Péricles Ferreira, assumindo a direção dos
trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado
José Maria Pinto o Projeto de Resolução ng 1.609/93. Passa-
se, então, à 2a parte da reunião, sendo discutidas e
votadas, nessa fase, proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Pinto emite
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer sobre o Projeto de Resolução ng 1.609/93. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bonifácio Mourão - Francisco

Ramalho.
ATA DA 8Og REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e dezessete minutos do dia quatorze de setembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro,
Maria José Haueisen e Célio de Oliveira, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Por ter sido a matéria
distribuída anteriormente, passa-se à 2a parte da reunião,
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Antônio Pinheiro profere parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.280 e 1.305/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei flQ 1.314/93,
mediante o qual o Relator, Deputado Geraldo Rezende, conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. A Presidência redistribui o Projeto de
Lei ng 1.327/93 ao Deputado Célio de Oliveira, que solicita
prazo regimental para emitir o seu parecer, o que é deferido
pelo Presidente. Ainda com a palavra, o Deputado Célio de
Oliveira profere parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei flQS 1.447
e 1.496/93. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. O Deputado Célio de
Oliveira solicita prazo regimental para emitir parecer sobre
o Projeto de Lei no 1.501/93, o que é deferido pelo
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Presidente. A Deputada Maria José Haueisen procede à leitura
do parecer sobre o Projeto de Lei no 1.513/93, mediante o
qual o Relator, Deputado Clêuber Carneiro, conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em 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, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.534 e 1.538/93. Postos em discussão e
votação, são os pareceres aprovados. A Deputada Maria José
Haueisen procede à leitura dos pareceres sobre os Projetos
de Lei ngs 1.528 e 1.537/93, mediante os quais o Relator,
Deputado Reinaldo Lima, conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade das matérias. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira profere pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.519, 1.530, 1.543, 1.544 e 1.549/93 e
do Projeto de Lei flQ 1.515/93, com a Emenda flQ 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 pareceres pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.269/93 e pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.432 e 1.499/93, com
emendas da Relatora, as quais receberam o ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Continua com a palavra a Deputada Maria José
Haueisen, que procede á leitura dos pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 1.533 e 1.542/93, mediante os quais os
Relatores, Deputados Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro,
respectivamente, concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade das matérias. Postos em
discussão e votação, cada uni por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, em dia e horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Maria José Haueisen.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.954,
(Ex-PROJETO DE LEI NQ 1.473/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA AUTARQUIA IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze
de setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados José Braga, Maria José Haueisen,
Bernardo Rubinger (este em substituição ao Deputado Jorge
Eduardo, por indicação da Liderança do PMDB) e Agostinho
Patrus (em substituição ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL). Havendo número regimental,
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na ausência do Presidente, Deputado Jorge Eduardo, o Vice~
Presidente, Deputado José Braga, assume a Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Agostinho Patrus que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece ter a reunião a
finalidade de apreciar o Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 11.954. Na ausência do Relator,
Deputado José Leandro. a Presidência redistribui a matéria
ao Deputado Bernardo Rubinger, o qual emite parecer pela
manutenção do veto parcial oposto à Proposição de Lei no
11.954. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência suspende a reunião por dez minutos
para a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a
ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
José Braga, Presidente - Bernardo Rubinger - Maria José

Haueisen - Agostinho Patrus.
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias e José Renato, membrOs da comissão
supracitada. Está presente também o Deputado Gilmar Machado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio de
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Baldonedo Napoleão 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 ouvir o Dr. Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor
Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG. Logo após, o Presidente convida essa
autoridade a tomar assento à mesa e passa-lhe a palavra. O
Dr. Afrânio Carvalho Aguiar discorre sobre o dispositivo
constitucional que prevê o repasse dos recursos
correspondentes a 3% (três por cento) do Orçamento Estadual
à FAPEMIG. Em seguida, confirma que esse dispositivo não vem
sendo cumprido pelo Estado, o que inibe a diretoria de
assumir novos compromissos referentes a implementação de
projetos devido à deficiência de recursos em caixa.
Continuando, comunica aos Deputados que existe um projeto, a
ser encaminhado para a Assembléia, o qual objetiva
reestruturar essa entidade, criar um quadro de pessoal
qualificado e dar à fundação condições institucionais de
funcionamento. Passa-se à fase de debates, com a
participação de todos os Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Dando prosseguimento aos trabalhos, a
Presidência informa que, devido à saída do Deputado
Baldonedo Napoleão, não há 'quorum' para que sejam

apreciadas as matérias constantes na pauta. Cumprida a
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finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença do convidado, convoca os
parlamentares presentes para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Antônio
Júlio - Péricles Ferreira - Antônio Carlos Pereira - Clêuber
Carneiro - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.087/92

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

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em referência tem por finalidade dar a denominação de Pedro
Aguinaldo Fulgêncio à ponte sobre o rio Taquaraçu, na
Rodovia MG-20, na localidade de Taquaraçu de Baixo, divisa
dos Municípios de Santa Luzia e Jabuticatubas.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, vem, agora, a proposição a esta comissão para
o lg turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Pedro Aguinaldo Fulgêncio, uma das mais ilustres figuras da
história da imprensa mineira, marcou sua passagem pelo
Estado de Minas" e pelas Emissoras e Diários Associados por
uma atuação impar, caracterizada pelo binômio trabalho e
dedicação.
Dar o seu nome à ponte sobre o rio Taquaraçu é a mais
simples homenagem que se lhe poderia prestar, eternizando a
imensa gratidão de seus conterrâneos.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 1.087/92, no lg turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.512/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
flQ 1.512/93 autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura
do Município de Nova Resende imóvel de propriedade do Estado
de Minas Gerais.
A matéria tramitou nesta Casa na legislatura passada sob o
nQ 2.226/90 e foi arquivada nos termos do art. 185, caput,
do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário no dia
30/6/93, o projeto em epígrafe foi desarquivado, estando
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sujeito a nova tramitação, nos termos do lg do citado art.

185.
Por conseguinte, vem a matéria a esta comissão para exame
preliminar de constitucionalidade.

Fundamentação
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a
doar à Prefeitura do Município de Nova Resende imóvel de
propriedade do Estado de Minas Gerais, adquirido por doação
da Mitra Episcopal de Guaxupé.
A autorização legislativa para a doação de bens imóveis de
propriedade do Estado é uma exigência constitucional,
conforme se depreende do disposto no art. 18, caput da
Carta mineira in verbis
"Art. 18 - A aquisição de bem imóvel, a titulo oneroso,

depende de avaliação prévia e de autorização legislativa,
exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos
casos de permuta e doação, observada a lei. Nesse passo, a
matéria em pauta atende ao pressuposto constitucional que
lhe é pertinente. Entretanto, no que se refere à
identificação do imóvel feita no projeto, observamos que ela
não corresponde precisamente às características constantes
no registro existente, conforme documentação anexa ao
processo.
Conseqüentemente, faz-se necessário promover a respectiva
correção, razão pela qual propomos ao final emenda com o
intuito de fazer constar no projeto os elementos descritos
do imóvel, conforme se verifica da certidão do Cartório de
Registro de Imóveis e de Hipoteca da Comarca de Nova
Resende.

Conclusão
Somos pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade do Projeto de Lei no 1.512/93 (ex-Projeto de Lei
no 2.226/90), com a Emenda flQ 1, abaixo redigida.

EMENDA NQ 1

Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à

Prefeitura do Município de Nova Resende imóvel de
propriedade do Estado situado nesse município, com a área
total de 1.182m2 (mil cento e oitenta e dois metros
quadrados), registrado sob o no 14.454, fls. 119, livro 3-M,
do Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Nova
Resende, com 25,70m (vinte e cinco metros e setenta
centímetros) de frente, em confrontação com a Praça Santa
Rita; 25,70 (vinte e cinco metros e setenta centímetros) de
fundo, em confrontação com a Rua XV de Novembro, 46
(quarenta e seis metros) de cada lado, confrontando pelo
lado direito com Altamiro Antônio Magalhães e pelo lado
esquerdo com Reothides Anacleto de Pádua; adquirido pelo
Estado de Minas Gerais, representado pelo Sr. Francisco da
Silveira Castro, Coletor Estadual desta cidade, conforme
autorização contida no Decreto no 3.842, de 4 de agosto de
1952, por doação da Mitra Episcopal de Guaxupé, representada
pelo Revmo. Bispo Diocesano, D. José de Almeida Batista
Pereira, no valor de CR$3.000.000,00, sem condições,
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conforme escritura lavrada pelo Tabelião Substituto Roberto
Silva, em 18 de janeiro de 1966..
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.559/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a AMAPP -
Associação de Amigos do Autista e Psicótico de São Sebastião
do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.
Publicado em 12/8/93, 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 Lei no 5.830, de 6/12/71, estabelece, para a declaração
de utilidade pública, que a entidade tenha personalidade
jurídica, que sua diretoria seja formada por pessoas
idôneas, que não recebam remuneração pelos cargos que ocupem
e que esteja em funcionamento há mais de dois anos.
A associação em análise atende aos requisitos da lei
supracitada, de acordo com a documentação anexada ao
processo.
Entretanto, faz-se necessário emendar o projeto,

acrescentando a seu art. lg a sigla da entidade.
Conclusão

Pelas razões mencionadas, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.559/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.

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

Associação de Amigos do Autista e Psicótico de São Sebastião
do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.".
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -

Maria José Haueisen - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.560/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Pinto, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no
Município de Bom Despacho.
Após ser publicado em 12/8/93, vem o projeto a esta
comissão, para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A associação em questão é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que está em pleno funcionamento há mais de dois
anos. Sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, que
nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.
Estão, pois, atendidos os requisitos da Lei ng 5.830, de

6/12/71, que disciplina a matéria.
Entretanto, torna-se necessário emendar o projeto para

corrigir o nome da entidade.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.560/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.

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

dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no Município de
Bom Despacho.".
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende -
Clêuber Carneiro.

TRANSCRIÇÃO
Fundação Hilton Rocha*

Ministro Mário Pacini
Em várias oportunidades, tenho vindo a público, através
destes artigos semanais, para oferecer à judiciosa
consideração de meus distintos e esclarecidos leitores
comentários despretensiosos sobre fatos correntes. Deixo-me
guiar, na maioria das vezes, pela importância de um tema
político ou econômico em destaque, no momento. Com
sinceridade, procuro, outrossim, desenvolver minha
apreciação com um mínimo de subjetividade, de forma a não
descambar para o elogio gracioso, tão prejudicial quanto a
crítica injusta.
Fiel a essa regra de conduta, com o natural cuidado que a
idade e a universidade da vida dá aos homens, modelando seu
caráter, seus sentimentos e suas reações, tenho sido honrado
pelo conceituado jornal "Estado de Minas, pela divulgação
de minhas crônicas, desde os primeiros ensaios publicados a
partir dos artigos a que este modesto escriba houve por bem
denominar de Cartas de Reflexão.
A obra do grande mestre e de sua valorosa equipe deve ser

reverenciada no campo assistencial, mas também pelo que
representou e representa na formação de novos
especialistas.
Lembro-me que foi naquela época, que já vai relativamente
longe, que destaquei a figura singular e muito especial de
um dos mais ilustres filhos destas Minas Gerais. A carta
procurava refletir o que tinha representado e ainda
representava a contribuição das grandes lideranças deste
Estado. Fora ela dedicada ao grande cientista, médico e
professor Hilton Rocha. Mas minha admiração e minhas
homenagens não se detiveram aí. Em duas ou três outras
oportunidades, falei de suas obras e de sua primorosa
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organização. Organização essa elaborada com especial
cuidado, carinho e detalhe pelo saudoso mestre, sempre com a
abnegada cooperação de sua admirável equipe, formada por
seus companheiros e antigos colaboradores, doutor Cristiano
Barsante, doutor Paulo Galvão e doutor Emir Francisco
Soares.
Volto agora a lembrar tudo isso, no momento em que todos
lamentamos a morte do extraordinário criador e inspirador de
todo esse precioso acervo. O desaparecimento do mestre
Hilton Rocha é um grande golpe para todos nós. A medicina
brasileira e a oftalmologia, em particular, perdem uma de
suas melhores figuras. Exemplo de cidadão correto e de
profissional abnegado, soube servir, como ninguém, á nobre
causa do magistério. Seus alunos, espalhados por todo o
Brasil, guardam com respeito as lembranças de seus
ensinamentos curriculares e das técnicas avançadas em uso
pela organização Hilton Rocha, sem dúvida, do melhor padrão
internacional.
A obra do grande mestre e de sua valorosa equipe deve ser
reverenciada no campo assistencial, mas também, pelo que
representou e representa na formação de novos especialistas.
A propósito, o Instituto e a Fundação Hilton Rocha receberam
agora a inusitada incumbência de promoverem um curso de
mestrado e de doutorado em oftalmologia. Trata-se de curso
aprovado pelo egrégio Conselho Federal de Educação e que vai
possibilitar a entidades privadas a formação acadêmica. A
importância é visível. Significa que a atividade
universitária que marcou inicialmente a obra de Hilton
Rocha, através de seus cursos de especialização, ganha maior
abrangência pelo seu desdobramento mais avançado, agora de
formação acadêmica. E o sonho transformado em realidade.
Isso nos leva a afirmar, com convicção, que a continuidade

dessa escola oftalmológica se patenteia e se completa com o
admirável esforço de seus discípulos, seguidores e
colaboradores, Cristiano Barsante, Paulo Galvão e Emir
Soares, responsáveis pelo futuro da escola, dessa mesma
escola que semeou discípulos em todos os rincões do Brasil e
da América do Sul. E obra que valoriza e engrandece o Estado
de Minas Gerais.
Destaque-se, finalmente, que a Fundação Hilton Rocha, obra

benemerente de inigualável relevância, foi fruto de doação
de seus instituidores, também os mesmos fundadores do
Instituto Hilton Rocha. E por ai que se nota a sabedoria, a
inteligência, o desprendimento do grande mestre. Deu sentido
pragmático ao seu grande idealismo. Com efeito, a excelência
do atendimento clínico e cirúrgico oftalmológico ficou
assegurada com o respaldo originado da desprendida
colaboração da equipe do Instituto Hilton Rocha,
circunstância que possibilita à Fundação cumprir os seus
magnos objetivos.
Ambas as organizações foram calculadas e inteligentemente
concebidas e criadas de forma a se completarem. Os
propósitos idealisticos do ilustre Prof. Hílton Rocha estão
evidentes. Sob sua liderança, o esquema foi planejado de
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modo a transferir a responsabilidade e o destino da obra aos
seus discípulos e seguidores da primeira hora.
(* -	Publicado de acordo com o texto original, em

atendimento ao Requerimento no 4.596/93, do Deputado
Agostinho Patrus.
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Belo Horizonte, sábado, 25 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 437a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, José Militão e
Amilcar Padovani

SUMÁRIO: ABERTURA - 
lã 

PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do flQ 1.674 ao
1.680/93 - Requerimentos do no 4.754 ao 4.758/93 -
Requerimentos dos Deputados Raul Messias e Ronaldo
Vasconcellos e da Comissão de Defesa do Consumidor -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e
dos Deputados Wanderley Ávila, Maria Olivia, Amilcar
Padovani e Antônio Fuzatto - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Homero Duarte, Ronaldo Vasconcellos, Maria
Elvira, Antônio Fuzatto, Baldonedo Napoleão, José Militão e
Ivo José - 2a PARTE (ORDEM DO DIA) ig Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Raul Messias; deferimento - Requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconcellos; discurso do Deputado Alvaro
Antônio; aprovação - Requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor; aprovação - Requerimento ng 4.632/93; aprovação,
com as Emendas ngs 1 e 2 - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
659/91; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 4 -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 141h15min, 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 - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - José
Laviola - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
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palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.674/93

Estabelece gratuidade para as ações e os recursos de
habeas corpus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado de Minas Gerais não cobrará nenhum
preparo, custas, taxas, preços, tarifas, emolumentos,
contribuições, pagamentos nem despesas de porte, de remessa
ou de retorno para requerimentos e recursos de habeas
corpus, sejam estes ordinários ou não, apresentados por
quem quer que seja perante qualquer foro, juízo, instância
ou Tribunal do Estado e mesmo quando dirigidos aos Tribunais
Superiores da União que pertencerem ao Estado.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
José Bonifácio
Justificação: O pedido de habeas corpus" é uma das

garantias históricas da humanidade que tem suas origens nos
primórdios da democracia inglesa, que derrotou a monarquia
absoluta no século XVII.
Dai por diante sempre foi reconhecido pelos povos

civilizados como instrumento de defesa das garantias e dos
direitos fundamentais do homem, entre eles a liberdade. Por
isso, há de ser instrumento de fácil acesso a qualquer do
povo, e não se pode antepor à sua utilização nenhum
obstáculo, principalmente de ordem financeira, inclusive
despesas de porte e retorno ou outras que mais se
assemelham a questiúnculas ou quinquilharias burocráticas e
emperradoras da máquina judiciária, em prejuízo do bem
comum.
Sendo o habeas corpus" instrumento do cidadão na defesa de

sua liberdade, este deve ter pronto e imediato acesso a ele,
sem nenhum entrave ou dificuldade.
Se o ideal de gratuidade da Justiça ainda não foi

alcançado, pelo menos a defesa da liberdade deve-se garantir
aos mais carentes de recursos financeiros.
Essas são as razões que me levaram a apresentar este
projeto, que de resto tem perfeita consonância com o art.
50, LXXVII, da Constituição Federal.
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- 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 1.675/93
Autoriza a doação de equipamentos médico-hospitalares do
Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS - autorizado a doar equipamentos médico-
hospitalares já adquiridos e não instalados até a data da
publicação desta lei a instituições públicas estaduais
vinculadas ao Sistema único e Descentralizado de Saúde -
SuDS.
Parágrafo único - A doação será efetivada pela Diretoria do

CARDIOMINAS, ouvido o Conselho Curador.
Art. 2g - Os equipamentos doados somente poderão ser
utilizados para atendimento público e a titulo gratuito,
sendo vedada ao donatário a sua locação ou alienação a
qualquer título.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto no artigo
implica a imediata reversão dos bens doados ao patrimônio do
CARDIOMINAS.
Art. 3o - Concluídas as obras físicas de engenharia, o
CARDIOMINAS, com a concordância do donatário, poderá
reincorporar ao seu patrimônio os bens doados.
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese o CARDIOMINAS será

obrigado a ressarcir donatário por despesas decorrentes de
serviços de conservação e manutenção com recuperação
realizados nos equipamentos.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo
Justificação: Os serviços e as ações de saúde são

considerados de relevância pública, cabendo ao poder público
a sua regulamentação, na forma da lei. A busca da eficácia
na prestação do atendimento representa, nessa área, um
requisito vital para a população e aparece como uma das
prementes obrigações do Estado, atualmente.
O Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS -,

conforme autorização legislativa contida na Lei ng 10.359,
de 28/12/90, poderá vir a representar uma grande
contribuição do poder público na área de saúde. Entretanto,
da não-conclusão das obras físicas de engenharia, o que
impede a instalação de equipamentos já adquiridos, não pode
resultar a ociosidade e até mesmo a perda dos mencionados
bens, que podem ser aproveitados em outras unidades do
sistema de saúde.
Assim sendo, o presente projeto de lei justifica-se por
constituir a busca da racionalidade e da eficiência nas
ações e nos serviços de saúde, matéria de relevante
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interesse público, razão pela qual contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação da proposição ora apresentada.
- 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 1.676/93
Disciplina o uso de veiculo oficial pertencente às
administrações direta e autárquica, a empresa pública,
sociedade de economia mista e fundação instituída ou mantida
pelo Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O uso de veiculo oficial automotor de órgão do
Poder Executivo, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista e de fundação instituída ou mantida pelo
Estado obedece às disposições desta lei.
Art. 2g - Os veículos oficiais são classificados em:
1 - de representação;
II - de serviço.

lg - Considera-se como de representação o veiculo oficial
destinado ao transporte das seguintes autoridades estaduais:

- Governador do Estado;
II - Vice-Governador do Estado;
III - Secretários de Estado e Secretários Adjuntos;
IV- Comandante-Geral da Policia Militar;
V - Presidentes de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e de fundações instituídas ou
mantidas pelo Estado.

20 - Considera-se como de serviço o veículo oficial
destinado ao transporte de servidor estadual, exclusivamente
no interesse do serviço público estadual.
Art. 3g - O veiculo oficial automotor integrante de frota
da administração direta e de autarquia, classificado como de
serviço, terá pintados, em ambas as portas dianteiras, o
nome do órgão ao qual serve e a expressão Serviço Público
Estadual - Uso Exclusivo em Serviço.
Art. 4Q - O veículo oficial automotor, pertencente a
empresa pública, sociedade de economia mista, fundação
instituída ou mantida pelo Estado, terá obrigatoriamente
pintados em suas portas dianteiras o nome da entidade a que
pertence e a expressão "Uso Exclusivo em Serviço'.
Art. 5g - O veículo oficial de representação será
identificado por placa de bronze oxidado, com indicação da
autoridade usuária.
Parágrafo único - O veiculo oficial de serviço será
emplacado em conformidade com as normas expedidas pelo
Departamento Estadual de Trânsito.
Art. 6g - Excepcionalmente, o veículo oficial de serviço
poderá usar placa particular, em função da natureza sigilosa
do serviço ou por motivo de segurança, ficando o seu uso, em
caráter temporário, sob regime especial de controle do órgão
próprio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.
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Parágrafo único - O período de uso a que se refere o artigo
não poderá ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, podendo
ser renovado por igual período, mediante despacho do
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 7Q - E vedado o uso de veículo oficial de serviço aos
sábados, domingos e feriados, salvo quando no desempenho de
serviço especial inerente ao exercido da função pública.
Art. 8g - O regulamento estabelecerá as formas de controle
de circulação, de desempenho e de custo operacional de
veículo oficial de serviço.
Art. 9g - E vedado ao servidor utilizar-se, em caráter
particular, de veículo oficial de serviço para seu
transporte, bem como de seus familiares ou de seus
pertences.
Art. 10 - As sanções disciplinares aplicáveis ao servidor
que infringir os dispositivos desta lei serão definidas em
regulamento.
Art. 11 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, por seu órgão próprio, compete fiscalizar,
nos termos desta lei e de seu regulamento, o uso de veículo
oficial
Parágrafo único - O uso de veículo oficial utilizado em
serviço especial, como o de bombeiro, de policia civil e
militar e de ambulância, será fiscalizado diretamente pelo
órgão a que pertencer, cabendo a ele estabelecer controles
específicos.
Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados 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, 23 de setembro de 1993.
José Militão
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é o de

disciplinar o uso de veiculo oficial automotor de órgão do
Poder Executivo, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista e de fundação instituída ou mantida pelo
Estado.
A matéria, em Minas Gerais, vem sendo tratada por meio de
decreto. Como toda obrigação decorre de lei, torna-se
necessário institucionalizar determinados comandos legais e
deixar para o regulamento a definição das normas que
possibilitarão a ampla operacional ização desses comandos.
O Pais, como um todo, e Minas Gerais, em particular, estão
empenhados na moralização de seus costumes e procedimentos
públicos.
Em que pese ao elevado espírito público de algumas
autoridades e ao empenho de outros compartimentos
governamentais, a verdade é que a inexistência, no nível de
lei, de normas disciplinadoras do uso de veículos oficiais
tem ensejado a prática reiterada de abusos.
Não poucas vezes os meios de comunicação noticiam a prática
de abusos, que, além dos prejuízos materiais causados ao
erário, dão expressivo testemunho do procedimento aético de
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algumas autoridades e servidores, o que, felizmente, não
constitui regra geral.
Em razão de a fiscalização do uso de veiculo oficial exigir
controles específicos, o projeto de lei ora apresentado
comete ao regulamento a definição das formas de controle de
circulação, de desempenho e de custo operacional do
mencionado veículo.
o projeto também comete ao regulamento a definição das
sanções disciplinares aplicáveis ao servidor que infringir
os dispositivos contidos no projeto.
Por representar uma contribuição ao aprimoramento de nossos

costumes políticos, esperamos contar com o apoio de nossos
pares à aprovação desta proposta.
- 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 No 1.677/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal

com sede no Município de Lagoa Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha de transporte rodoviário
coletivo intermunicipal, com sede no Município de Lagoa
Grande, com o seguinte trajeto: Lagoa Grande - Presidente
Olegário - Patos de Minas - Lagoa Formosa - Carmo do
Paranaíba - São Gotardo - Belo Horizonte.
Art. 2o - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lQ deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
Arnaldo Canarinho
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
2
	

c/c o art. 103, do Regimento Interno.
(7
	

PROJETO DE LEI NoQ 1.678/93
Declara de utilidade pública a ASCOM - Assistência Social

Comunitária, com sede no Município de Ipaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a ASCOM -
Assistência Social Comunitária, com sede no Município de
1 paba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
Mauri Torres
Justificação: A ASCOM - Assistência Social Comunitária, com

sede em Ipaba é uma entidade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade promover e coordenar ações filantrópicas,
tais como: alimentação, assistência médica, creches,
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vestuário, recuperação de menores viciados, promoções
culturais e asilos.
A entidade, que se encontra devidamente registrada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
de Caratinga sob o no 659, livro A-1, fls. 282, V, atende
perfeitamente aos requisitos exigidos por lei para o seu
reconhecimento de utilidade pública.
Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

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

PROJETO DE LEI NQ 1.679/93
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Arraiá do

Brejinho, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Cultural Arraiá do Brej indo, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Grupo Cultural Arraiá do Brejinho, com sede
no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem
fins lucrativos que se encontra em pleno funcionamento há
mais de dois anos, sendo a sua diretoria composta de pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos cargos que
ocupam, conforme atestado constante no processo, fornecido
pelo Juiz de Direito Djalma de Oliveira Silva.
Organizada com o objetivo de proporcionar à comunidade
belo-horizontina do Bairro Primeiro de Maio atividades de
lazer e cultura, a referida entidade promove festas juninas,
quadrilhas, bailes, ruas de lazer, concursos, gincanas e
outros variados eventos artísticos e recreativos.
Constituído por tempo indeterminado, o grupo cultural tem
por principio o respeito aos direitos humanos e não-
distinção de raça, cor, sexo, religião, ideologia política e
condições física, mental e social de seus associados.
Congregando, dessa forma, pessoas de diversas origens e de
diferentes posições ideológicas, evidencia-se o caráter
profundamente democrático da entidade.
Pela relevante contribuição que a entidade vem oferecendo

ao desenvolvimento social e cultural de sua comunidade,
contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação
deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.680/93
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Declara de utilidade pública a Escola Especial Globo Azul,
com sede no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Escola
Especial Globo Azul, com sede no Município de São Vicente de
Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em lg/4/91, com a finalidade de
prestar atendimento a deficientes físicos e mentais
residentes no Município de São Vicente de Minas e na região
circunvizinha. a Escola Especial Globo Azul vem cumprindo o
proposto quando de sua criação: oferecer aos excepcionais
atividades lúdicas e culturais, objetivando integrá-los na
sociedade.
Adotando a igualdade social como princípio, a entidade
atende a todos aqueles que a ela recorrem, sem nenhuma forma
de discriminação, seja de classe, seja de raça, seja de
credo político ou religioso.
Mantendo-se das contribuições feitas pelos sócios, a Escola
Especial Globo Azul carece de maior auxilio para dar suporte
às suas despesas com manutenção e aquisição de material
didático-pedagógico.
Tornar a entidade de utilidade pública é o reconhecimento
justo a um trabalho desenvolvido junto a pessoas que
precisam realmente de toda e qualquer espécie de ajuda.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.754/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do DER-MG com vistas à construção
de uma ponte sobre o rio Cocais e outra sobre o rio Lajeado,
no Município de Rio Vermelho. (-A Comissão de Administração
Pública.)
No 4.755/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à
construção de um salão comunitário na comunidade de Retiro
Velho, no Município de São Francisco.
NQ 4.756/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador da CEDEC com vistas à
instalação de um poço artesiano na comunidade de Retiro
Velho, no Município de São Francisco.
NQ 4.757/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam realizados exames prévios de visão e audição nos
alunos que iniciam a la série do lo grau nas escolas
públicas estaduais. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e

Ação Social
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No 4.758/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que este
órgão reveja as condições de sua participação no Programa
Mutirão, ampliando-a de 50% para 80%. (- A Comissão de
Policia Energética.)
Do Deputado Raul Messias, solicitando seja incluído em

ordem do dia o Projeto de Lei ng 998/92, de sua autoria.
Do Deputado Ronaldo Vasconceilos, solicitando seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
Resolução ng 1.638/93, da Comissão de Fiscalização
Financeira.
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo à Superintendência Regional da CEF desta
Capital com vistas à obtenção de informações diversas acerca
de conjuntos habitacionais que enumera.

COMUN 1 CAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Meio Ambiente e dos Deputados Wanderley Ávila, Maria
Olivia, Amílcar Padovani e Antônio Fuzatto.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Homero Duarte, Ronaldo Vasconceiios, Maria

Elvira, Antônio Fuzatto, Baldonedo Napoleão, José Militão e
Ivo José proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

O Sr. Presidente (Deputado Amilcar Padovani) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a la fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de 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
Meio Ambiente - aprovação dos requerimentos ngs 4.307 e
4.478/93 (Ciente. Publique-se.); pela Deputada Maria Olivia
- falecimento de Caio de Oliveira Pinto, nesta Capital; e
pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Vilma
José Machado, em Várzea da Palma; Amilcar Padovani -
falecimento do Sr. Roberto Gonçalves, nesta Capital; e
Antônio Fuzatto - denúncia de que o Prefeito de São João
de]-Rei está cometendo atos de arbitrariedade naquela
cidade, como o asfaltamento de ruas que pertencem ao
patrimônio histórico (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Messias,
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
ng 998/92, de sua autoria, uma vez que a Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para sobre ele emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, em que

solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do
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Projeto de Resolução flQ	1.638/93, da Comissão de
Fiscalização Financeira, o qual aprova as contas do Governo
do Estado de Minas referentes ao exercício de 1992.
Em votação, o requerimento. Para encaminhá-la, com a

palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
- O Deputado Alvaro Antônio profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado o requerimento apresentado pela Comissão de Defesa
do Consumidor, em que solicita seja formulado apelo ao
Superintendente da Caixa Econômica Federal nesta Capital
para que preste informações, por intermédio do Gerente de
Hipoteca e Habitação, Sr. Haroldo Dias Lanza, acerca de
conjuntos habitacionais.
Requerimento ng 4.632/93, do Deputado Roberto Carvalho, em

que pede seja solicitado ao Governador do Estado o envio a
esta Casa de cópia do relatório da auditoria realizada para
apurar irregularidades em ações trabalhistas na empresa
Minas Gerais - Administração e Serviços S.A. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com as
Emendas nos 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 nos 1 e 2. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovadas.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 659/91, da Deputada Maria Elvira, que define normas a
serem observadas na área tributária para se garantir a
efetividade dos direitos do contribuinte, na forma do art.
18, inciso 1, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação, com as Emendas do ng 1
ao 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as emendas. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, no iQ turno, o Projeto de Lei no 659/91, com as
Emendas do ng 1 ao 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
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ordinária de debates de amanhã, dia 24, ás 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 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

As dezesseis horas e quarenta minutos do dia trinta e um de
agosto de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anderson
Adauto e Marcos Helênio, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc, Deputado
Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e esclarece que
a finalidade da reunião é dar posse ao Presidente e ao Vice-
Presidente, eleitos na reunião anterior, designar o Relator
e programar os trabalhos. Em seguida, o Presidente 'ac1 hoc
empossa o Deputado Anderson Adauto na Presidência e lhe
passa a direção da reunião. Após agradecer a confiança nele
depositada, o Presidente dá posse ao Deputado Alvaro
Antônio, Vice-Presidente, e designa Relator da matéria o
Deputado Marcos Helênio. Após serem ouvidos os
parlamentares, fica determinado que a comissão se reunirá
ordinariamente ás quintas-feiras, no horário das 9h30min. Na
2a fase da reunião, são apresentados três requerimentos: o
Deputado Marcos Helênio, autor do primeiro, solicita seja
convidado a participar de reunião desta comissão o sociólogo
Herbert de Souza, Coordenador Nacional do Programa de
Combate à Fome e à Miséria; o Deputado Anderson Adauto,
autor do segundo requerimento, solicita sejam enviados
ofícios a todos os municípios de Minas pedindo informações
sobre áreas disponíveis pertencentes ao Governo do Estado,
nas quais as respectivas Prefeituras teriam interesse em
assumir programas de hortas comunitárias; o Deputado Alvaro
Antônio, autor do terceiro requerimento, solicita seja
convidado a participar de reunião desta comissão o
Presidente do Conselho Metropolitano da Sociedade São
Vicente de Paulo, em Belo Horizonte, para expor sobre o
trabalho realizado por aquela instituição. Os requerimentos
são colocados em votação e aprovados por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Antônio Pinheiro - Marcos

Hel ên io.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.447/93
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei no 1.447/93 tem como objetivo estabelecer os critérios
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de repasses de recursos tributários compensatórios aos
municípios que mantenham em seu território unidades de
conservação ambiental ou que abriguem áreas de proteção de
mananciais de abastecimento público.
Publicada em 4/6/93, foi a matéria distribuída, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua legalidade, juridicidade e
constitucional idade.
Prosseguindo em sua tramitação regimental, foi o projeto

encaminhado a esta comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
O projeto em tela está de acordo com o que estabelece a
Constituição Estadual relativamente à repartição aos
municípios de parte da receita tributária referente ao ICMS,
devendo uma parte - não mais que 1/4 do valor ser
distribuída de acordo com o que dispuser a lei (art. 150,

l Q, II).
De acordo com as disposições do projeto em exame, 5% desses
recursos (que perfazem 1,25% do total do ICMS municipal)
serão repassados aos municípios que arquem com os custos da
preservação de seus recursos naturais ou que disponham de
importantes mananciais hídricos de utilização pública.
Esse critério contempla a tendência moderna de se
considerar que a preservação ambiental, na prática, gera
ônus. No Brasil, ainda não foram criados mecanismos que
realmente incentivem os municípios a se engajarem na
política preservacionista ou que lhes tragam compensação
pelos recursos hídricos explorados. O sistema de unidades de
conservação legalmente instituído, embora procure atingir os
objetivos de resguardar os espécimes representativos da
flora e da fauna nativas e proteger os ecossistemas, não tem
sido acompanhado da receptividade esperada para sua
implantação. No Brasil, de acordo com dados de 1989, somente
2,4% do território constituem áreas naturais protegidas
oficialmente. Tal média está bem inferior á da maioria dos
países.
Minas, com toda sua riqueza mineral e sua inestimável rede
hidrica, mais do que nunca, precisa dispor de uma política
ambiental eficiente.
A grande discussão das próximas décadas, como já se prevê,
será sobre a disponibilidade de água. As reservas caminham
para o esgotamento, em diversas regiões, e a degradação do
meio ambiente ou sua exploração não sustentável são
situações que merecem a mais criteriosa análise para serem
bem solucionadas.
Nesse sentido, a implantação das disposições previstas no
projeto em tela, além de ser exeqüível, como já foi
demonstrado no Estado do Paraná, é altamente positiva, por
suas implicações na política de preservação ambiental.
Para fazerem jus ao recebimento dos recursos aludidos,

consoante o que se propõe no projeto, as Prefeituras deverão
cadastrar as unidades de conservação ambiental junto ao
órgão gestor da política ambiental e ter as áreas de
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proteção de mananciais reconhecidas pelo órgão estadual
competente. Os critérios de repartição serão regulamentados
mediante decreto do Poder Executivo.
Assim sendo, a proposição contém os elementos que poderão
torná-la um instrumento de grande eficácia na otimização das
políticas municipais de meio ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.447/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
Miguel Barbosa, Presidente e Relator - Maria Elvira -

Ronaldo Vasconcel los.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.477/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o projeto de lei em
análise tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Sociedade Sanjoanense de Arte e Cultura, com sede no
Município de São João dei-Rei.
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 lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Sociedade Sanjoanense de Arte e Cultura é uma entidade
civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade
incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento
das diversas manifestações artísticas e culturais,
promovendo o intercâmbio com artistas, entidades, escolas,
institutos e sociedades do País e do exterior.
Pela relevância de seus propósitos, torna-se a Sociedade

Sanjoanense de Arte e Cultura altamente merecedora do titulo
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.477/93, no lQ turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.506/93

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

A proposição em tela, do Deputado Reinaido Lima, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Capoeira Cais da Bahia com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 3/7/93, foi a matéria encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices à sua tramitação. Obedecendo aos trâmites
regimentais, vem, agora a proposição a esta comissão para o
lo turno de deliberação conclusiva.
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Fundamentação
A Associação de Capoeira Cais da Bahia é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, em funcionamento há mais de dois
anos, tendo sido registrada sob o flQ 81.896, no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas, em 15/4/90, conforme atestado
da Juiza de Direito juntado ao processo.
A referida entidade, de caráter recreativo e esportivo, tem
por finalidade o ensino e a prática da capoeira, a promoção
da arte teatral concernente à atividade e a oferta de cursos
profissionalizantes aos seus associados.
Pelo seu trabalho em prol da difusão e da preservação da

cultura negra, em especial da capoeira, em nosso Estado, a
entidade faz jus ã declaração de sua utilidade pública.

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

flQ 1.506/93, em sua forma original, no lQ turno.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.562/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.562/93, do Deputado Elmiro
Nascimento, pretende alterar dispositivos da Lei ng 10.943,
de 27/11/92, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental Mata do Krambeck - APA Mata do Krambeck -, no
Município de Juiz de Fora.
Tendo em vista requerimentos do próprio autor da
proposição, aprovados em Plenário, tramita o projeto em
regime de urgência, devendo ser apreciado em reunião
conjunta das comissões acima referidas, conforme dispõem os
arts. 129, III, e 274, II, do Regimento Interno.
Publicada no "Diário do Legislativo do dia 13/8/93, vem a
matéria a esta comissão, para receber parecer preliminar,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento

2	Interno da Casa.
Fundamentação

O projeto em tela visa a alterar dispositivos legais de
proteção da mata do Krambeck, na cidade de Juiz de Fora,
dando nova redação e inserindo artigo na Lei nQ 10.943, de
27/11/92, que dispõe sobre a matéria.
A proposta encontra amparo no preceito contido no art. 225,
III, da Constituição da República, conforme pode ser
constatado a seguir:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
f 1 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe

ao Poder Público:
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção".
A competência para legislar sobre o meio ambiente, conforme
se depreende do art. 24, VI, do mesmo texto constitucional
citado, é da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Não se inserindo entre as matérias elencadas no art. 66 da

Carta mineira, que restringe o campo de atuação parlamentar
no tocante à iniciativa do processo legislativo, conclui-se
que a proposta é plenamente viável dos pontos de vista
constitucional e legal.
No entanto, por entender que a Lei ng 10.943, de 27/11/92,
que se pretende alterar, não apresenta todos os vícios
declinados pelo autor da proposição, sugerimos a Emenda ng
1, que passa a fazer parte deste parecer.
Com efeito, as proibições contidas no art. 3g da lei estão
em estrita consonância com as normas jurídicas que versam
sobre a matéria, não podendo ser entendidas como restrição
ao uso da propriedade.
Ao impor limitações à utilização da área sob comento, o
poder público atua com base no que dispõe o art. 5, XXIII,
da Carta Magna, que ressalta, antes de tudo, a função social
da propriedade.
Nesse particular, assevera o mestre Alfredo Buzaid que
hoje a propriedade deixa de ser o direito subjetivo do
indivíduo e passa a ser a função social o detentor dos
capitais mobiliários ou imobiliários (. . .) é considerada em
sua função social, devendo o poder público regulá-la de modo
que produza o melhor rendimento em benefício de todos" (Da
Ação Renovatória", 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1981, vi, p.
16/17).
Dissertando sobre o tema, também o Prof. José Cretella
Júnior acentua que "a propriedade, relação de direito
privado mediante a qual uma coisa pertencente a uma pessoa
estava antes sujeita totalmente à vontade desta, em tudo
que não fosse proibido pelo direito público e pela
consonância de direito alheio; era o senhorio geral e
independente da pessoa sobre a coisa, para fins de direito,
reconhecidos, nos limites estabelecidos pelo direito'.
E continua em seu mister: "Desse modo, o direito de

propriedade, outrora absoluto, está sujeito, em nossos dias,
a numerosas restrições, fundamentadas no interesse público e
também no próprio interesse privado, de tal sorte que o
traço nitidamente individualista de que revestia cedeu lugar
a concepção bastante diversa, de conteúdo social, mas do
âmbito do direito público". ("Comentários à Constituição de
1988", la ed. , São Paulo, Forense, 1988, p. 300 a 307).
Consoante a tese antes mencionada, vejamos o que dispõe o
art. 9g da Lei ng 6.902, de 27/4/81, recepcionada "in
totum", pelo Diploma Federal
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"Art. 9g - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos
princípios constitucionais que regem o exercício do direito
de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas,
limitando ou proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias
potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de
água;
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem sensível
alteração das condições ecológicas locais;
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área

protegida as espécies raras da biota regional".
Entendemos necessária a manutenção, na íntegra, do art. 3Q

da lei, que configura a verdadeira proteção da área
cogitada, em estrita consonância com os mandamentos
constitucionais e legais vigentes, longe, portanto, de
configurar interdição de uso da propriedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
1.562/93, com a Emenda flQ 1, abaixo transcrita:

EMENDA No 1

Suprima-se do art. lg do projeto as referências ao inciso 1
do art. 3g da Lei ng 10.943, de 27/11/92.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio, Relator -

Jaime Martins - Maria José Haueisen.
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei
nQ 1.562/93 visa a alterara Lei no 10.943. de 27/11/92, que
dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Mata do
Krambeck, no Município de Juiz de Fora.
Publicado em 13/8/93, foi atribuído ao projeto regime de
urgência para tramitação, determinando-se sua distribuição
às comissões acima referidas, para ser apreciado
conjuntamente, tendo em vista requerimentos do autor da
proposta, aprovados em Plenário.
Procedendo ao exame para parecer preliminar, a Comissão de

Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto, apresentando a
Emenda ng 1.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da
proposição, o que fazemos a seguir.

Fundamentação
A Lei ng 10.943, de 27/11/92, ao declarar Área de Proteção
Ambiental os terrenos que integram a mata do Krambeck, no
Município de Juiz de Fora, tem como objetivo básico
resguardar aquela cobertura vegetal e impedir ações de
desmatamento e degradação ambiental, conservando suas
características de elevado valor paisagístico e de
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importante refúgio de animais da fauna silvestre regional,
em meio à ampla extensão urbana vizinha.
Pela lei, estão proibidas a supressão total ou parcial da
cobertura vegetal e a realização de quaisquer obras que
importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou que atentem
contra os objetivos de proteção nela expressos. O art. 5g da
lei dá competência à Fundação Estadual do Meio Ambiente para
supervisionar, administrar e fiscalizar a APA mata do
Krambeck, em articulação com a Prefeitura de Juiz de Fora.
Embora seja de domínio privado, o excepcional valor

ambiental da área, localizada em região de grande dinamismo
industrial e comercial, levou, certamente, o poder público a
colocá-la em regime especial de proteção dos seus atributos
naturais, tendo em vista o que preconiza a Lei ng 6.902, de
27/4/81. Nesse aspecto, os usos múltiplos de sua cobertura
estão condicionados à proteção de atributos bióticos,
estéticos e culturais, restringindo-se e controlando-se a
ocupação humana, em nome do interesse público.
O projeto de lei em tela propõe algumas alterações da Lei
ng 10.943, as quais, de acordo com a justificação do autor
do projeto, procuram corrigir falhas e impropriedades
atribuídas à mencionada lei.
A primeira alteração diz respeito aos limites dos terrenos
cobertos pela Mata do Krambeck, cujo levantamento
planimétrico deverá ser promovido, no prazo de 90 dias, pelo
Poder Executivo, para demarcar, dentro dos terrenos dos
imóveis descritos, os limites geográficos da área de
proteção ambiental.
Outra alteração refere-se ao art. 3Q, 1, daquela lei, que
proíbe a supressão total ou parcial da cobertura vegetal.
Pelo novo texto, a proibição fica restrita a atos que possam
causar danos ambientais de qualquer natureza, que
provoquem destruição ou outros efeitos desfavoráveis à biota
nativa. A Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição  Justiça, visa a suprimir essa modificação,
restaurando o texto original.
Em relação ao controle ambiental da área protegida, a lei
dá à FEAM, em articulação com a Prefeitura local,
competência para administrá-la. A nova proposta prevê que a
área será supervisionada e fiscalizada pela FEAM em
articulação com o Instituto Estadual de Florestas, os quais
deverão orientar e assistir os proprietários dos Sítios
Retiro Novo e Retiro Velho (integrantes dos terrenos da
APA), sempre que por eles solicitado, a fim de que os
objetivos da legislação pertinente sejam atingidos.
Finalmente, acrescenta-se um novo artigo à lei, autorizando
o Poder Executivo a criar o Parque Estadual Krambeck,
incorporando toda a área de proteção. Para efeito dessa
disposição, o parágrafo único desse mesmo artigo autoriza o
Executivo a desapropriar os terrenos compreendidos nos
limites geográficos da APA que tenham sido demarcados como o
previsto.
As alterações, pelo que foi exposto, embora incidam sobre
algumas diretrizes expressas pela lei, não retiram dela o
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seu escopo principal, ou seja, o de proteção daquela área
natural, que não deixa de se enquadrar na categoria de área
de proteção ambiental
Criada com base na Lei nQ 6.902, essa categoria de unidade
de conservação ficou mais bem caracterizada com a Resolução
nQ 10, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA -,
publicada em 14/12/88, que a define como destinada a
proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas
naturais ali existentes, visando á melhoria da qualidade de
vida da população local e também objetivando a proteção dos
ecossistemas regionais.
E importante destacar que, conforme estabelece o art. 3Q da
referida resolução, qualquer que seja a situação dominial
de uma área, a mesma poderá fazer parte de uma APA".
A possibilidade de se transformar a APA Mata do Krambeck em
parque estadual poderá mudar os objetivos de uso da área,
não alterando, contudo, os de proteção.
Com esses argumentos, entendemos que as alterações a serem
introduzidas pelo projeto de lei ora em exame não
contrariam, de maneira global, os objetivos e o espirito de
preservação preconizados na lei original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.562/93, com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Miguel Barbosa, Relator -

Antônio Júlio - Maria José Haueisen.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Elmiro
Nascimento, pretende alterar dispositivos da Lei nQ 10.943,
de 27/11/92.
Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/8/93, o
projeto, com tramitação em regime de urgência, foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para,
em reunião conjunta, receber pareceres, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende dar nova redação à Lei n
10.943, de 27/11/92, que dispõe sobre a proteção da Mata do
Krambeck, no Município de Juiz de Fora, corrigir a
descrição dos limites geográficos da mata constantes no
texto da lei e autorizar a criação do Parque Estadual
Krambeck.
Não está prevista a abertura de crédito orçamentário para

custear a desapropriação da respectiva área, e os trabalhos
de supervisão e de fiscalização da mata, a cargo da Fundação
Estadual do Meio Ambiente e do Instituto Estadual de
Florestas, não implicam novos recursos orçamentários. Não
existem, assim, óbices à aprovação do projeto de lei em
referência.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.562/93, com a Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, Relator -

Márcio Miranda - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.568/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a edição do Suplemento Literário de Minas
Gerais e dá outras providências.
Aprovado no lg turno, na forma prevista, retorna o projeto
de lei a esta comissão, para receber parecer para o 2g
turno, no âmbito de sua competência.

Fundamentação
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto de lei

em análise não encontra óbice á sua aprovação.
Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.568/93, no 2g turno.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio, Relator -
Dilzon Meio - Maria José Haueisen - Jaime Martins,

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 1.638/93

Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lo - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 1992, ficando o
Poder Executivo obrigado a cumprir a disposição
constitucional no tocante à aplicação de 3% (três por cento)
da receita orçamentária corrente liquida em projetos de
ciência e tecnologia, na forma do art. 212 da Constituição
Estadual
Parágrafo único - A diferença entre o valor aplicado e o

valor estabelecido constitucionalmente poderá ser aplicada
parceladamente até o final do exercido orçamentário de
1994.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Gilmar Machado
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Selo Horizonte, terça-feira. 28 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 438a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações dos Deputados Reinaldo Lima
e Tarcísio Henriques - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Ermano Batista - 2a Fase: Leitura de comunicações

apresentadas - ENCERRAMENTO.
ABERTURA

- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Cóssimo Freitas -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna
- Gilmar Machado - Homero Duarte - José Bonifácio - José
Braga - José Laviola - Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Romeu Queiroz - Tarcísio Henrigues
- Wanderley Ávila.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Ata

- O Deputado Tarcísio Henriques, 2o-Secretário "ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência passa a receber proposições e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para a la fase do Pequeno
Expediente. 

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

dos Deputados Reinaldo Lima e Tarcísio Henriques.
Oradores Inscritos

- O Deputado Ermano Batista profere discurso, que será
publicado em outra edição.
A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
a Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada a leitura de comunicações e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para O
expediente da próxima reunião ordinária.

2a Fase
Leitura das Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Reinaldo Lima - sua ausência, no período de 22/9/93 a
lg110193, devido a viagem aos Estados Unidos da América
(Ciente. Publique-se.); Tarcísio Henriques - falecimento da
Sra. Tereza Furtado Miranda, ocorrido em 29/8/93, na cidade
de Cataguases (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a
serem feitas, Lideres 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
27, às 20 horas. Levanta-se a reunião.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se na Saia das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconceilos, Ivo José e Maria Elvira,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcel los, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião tem a finalidade de
ouvir a Dra. Maria Dalce Ricas e o Dr. Mauricio Borato,
Diretores da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
AMDA. Em seguida, solicita ao Deputado Ivo José que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Logo após, passa a
palavra á Deputada Maria Elvira, que procede à leitura da
correspondência enviada à comissão pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, pela
qual se solicitam providências desta comissão para os
problemas que poderão ser causados com a instalação da
mineradora Mineral do Brasil no Município de Ibirité. Em
seguida, o Presidente convida a Ora. Maria Dalce Ricas e o
Dr. Mauricio Borato a tomarem assento à mesa. O Presidente,
autor do requerimento que motivou o convite, faz uso da
palavra para as suas considerações sobre o assunto. Dando
prosseguimento aos trabalhos, a Presidência passa a palavra
aos convidados, que fazem exposição sobre os trabalhos que
vêm desenvolvendo como Diretores da AMDA e discutem, ainda,
a Lei Florestal e a atual situação dos guseiros no Estado.
Na oportunidade, o Presidente registra a presença dos Drs.
Sebastião Pires, Cristovão Dazo, da Superintendência do
IBAMA no Estado de Minas Gerais, David Márcio, do IEF, e
Geraldo Ratton Mascarenhas, da Delegacia do Ministério das
Minas e Energia em Minas Gerais. Em seguida, o Deputado Ivo
José apresenta requerimento no qual solicita que os
representantes do IBAMA, do IEF e do DNPM possam participar
e contribuir para o debate. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado por unanimidade. E realizado amplo
debate entre os expositores, os parlamentares e as
autoridades presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, o Deputado Ivo José apresenta
requerimento no qual solicita que esta comissão participe da
organização do Seminário Legislativo Aguas de Minas.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a



568

Presidência informa que o seminário se dará no período de 18
a 21 de outubro e que esta comissão terá total participação
nos trabalhos. Prosseguindo, o Presidente esclarece que uma
das funções do Poder Legislativo é fiscalizar atos do
Executivo, que esta comissão vai colaborar com a AMDA em
todas as denúncias pertinentes e que, com base no art. 101
do Regimento Interno, solicita que a direção dessa
associação formalize representação no tocante aos assuntos
discutidos nesta reunião: a questão florestal, a questão dos
recursos hídricos e a questão dos garimpos. Logo após, a
Dra. Maria Dalce Ricas solicita à Presidência que a AMDA
receba uma cópia das notas taguigráficas desta reunião, o
que é deferido pelo Presidente, com a aprovação dos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente concede
novamente a palavra aos convidados para que façam suas
considerações finais e agradece a presença da Dra. Maria
Dalce Ricas, do Dr. Mauricio Borato e dos demais
participantes. 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, 22 de setembro de 1993.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Miguel Barbosa - Antônio

Júlio.
ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia quinze de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires, José
Leandro e Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Márcio Miranda,
Péricles Ferreira e Ajalmar Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Leandro que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
procede à leitura da correspondência da Associação dos
Doentes Renais Crônicos de Juiz de Fora e, a seguir,
registra a presença do Dr. Marx Golgher, Presidente da Mesa
Diretora do Conselho Estadual de Saúde; Dr. Marcos Vale,
Diretor do Hospital Medicor; e Dr. Carlos Starling,
Presidente da Associação Mineira de Controle de Infecção
Hospitalar. Ato contínuo, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Assim, são
apreciados, com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
José Leandro, os Projetos de Lei nQs 1.040/92 e 1.370/93,
ambos no 2g turno, e 1.422/93, no lg turno, com a Emenda no
1. São apreciados, com pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Jorge Eduardo, os Projetos de Lei ngs 1.384/93. no
2g turno, este na forma do vencido no lg turno, e 1.464 e
1.489/93, ambos no lo turno e com as Emendas que receberam o
nQ 1. São apreciados, com pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei nos
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1.093/92 e 1.458/93, ambos no iQ turno. É apreciado, com
parecer favorável do Relator, Deputado Wilson Pires, o
Projeto de Lei no 1.471/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1.
Submetidas a discussão e a votação, cada uma por sua vez,
são essas matérias aprovadas. Prosseguindo, a Presidência
passa a palavra ao Dr. Marcos Vale, que discorre sobre as
denúncias feitas pela imprensa no dia 18/7/93, no caderno
Cidades, sobre as más condições do Hospital Medicor. A
seguir, o Deputado Jorge Hannas apresenta requerimento em
que solicita uma visita ao Hospital Medicor no próximo dia
29, às 10 horas, com o objetivo de verificar in loco as
condições do atendimento prestado à população. Na fase de
votação, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, passa a
Presidência ao Deputado Jorge Eduardo, em virtude de o
requerimento ser de sua autoria. Submetido a votação, é este
requerimento aprovado. O Deputado Jorge Hannas reassume os
trabalhos e passa a palavra ao Deputado Péricles Ferreira,
que apresenta requerimento propondo o envio do parecer
técnico sobre a visita ao Medicor, caso se comprovem as
denúncias, à imprensa, aos órgãos estaduais e às entidades
ligadas à saúde. Colocado em votação, é este requerimento
aprovado. Logo após, o Presidente passa a palavra ao Dr.
Carlos Starling, que, através da Comissão de Saúde, vem
agradecer o patrocínio da Assembléia Legislativa ao
Congresso Sudeste-Brasileiro de Controle de Infecção
Hospitalar, que será realizado no Minascentro, no período
de 16 a 19 de novembro próximo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e convidados, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 22, quarta-feira, às 14h30min,
com a finalidade de se ouvir o Prof. Elias Antônio Jorge,
Vice-Presidente da Fundação Nacional de Saúde, sobre o
equacionamento do Financiamento da Seguridade Social na área
de saúde, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Wilson Pires - Jorge

Eduardo. -
ATA DA 85a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Péricles Ferreira, Antônio Carlos Pereira, Geraldo
Rezende, Antônio Júlio e Clêuber Carneiro (substituindo
estes três últimos, respectivamente, aos Deputados Paulo
Pettersen e José Renato, por indicação da Liderança do PMDB,
e Jaime Martins, por indicação da Bancada do PFL), membros
da comissão supracitada. Estão presentes, também, os
Deputados Agostinho Patrus e Romeu Queiroz. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e esclarece que, nos termos do
Edital de Convocação, esta reunião tem por finalidade
apreciar, no 2Q turno, os pareceres dos Relatores sobre os
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Projetos de Lei nos 1.591/93, que reorganiza o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
- IEPHA-MG - e dá outras providências; e 1.645/93, que
autoriza o Poder Executivo a refinanciar, junto à União, as
operações de crédito interno de responsabilidade da
administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais,
junto a órgãos e entidades controladas, direta ou
indiretamente, pela União, ambos de autoria do Governador do
Estado. Em seguida, solicita ao Deputado Antônio Carlos
Pereira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Continuando, a Presidência designa o Deputado Roberto Amaral
para relatar o Projeto de Lei no 1.645/93. Encerrada a la
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente informa que se encontra presente o Dr. Luiz
Shwaczs, Diretor do Tesouro da Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado de Minas Gerais, a quem convida para tomar
assento à mesa. Logo após, passa a palavra à citada
autoridade, que discorre sobre a matéria financeira e
econômica tratada no Projeto de Lei no 1.645/93 e responde
às perguntas formuladas pelos Deputados. Encerrados os
debates, a Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto
Amaral, que emite seus pareceres concluindo pela aprovação
do Projeto de Lei no 1.591/93, no 20 turno, na forma do
vencido no lo turno, e pela aprovação do Projeto de Lei n
1.645/93, também no 20 turno, na forma do vencido no lo
turno e com as Emendas flQS 1, 2 e 3. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença do Dr. Luiz Shwaczs e dos parlamentares, convoca os
membros desta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio - Maria José

Haueisen - Jaime Martins - Dilzon Melo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.355193

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de
Boa Vista, com sede no Município de Jacui.
A proposição teve tramitação normal no lg turno, tendo sido
aprovada nos termos do art. 104, 1, "a', do Regimento
Interno da Casa. Foi incorporada ao texto original emenda
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual
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recebeu o no 1; a esta, foi apresentada subemenda desta
comissão, a qual recebeu o no 1.
Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2g turno de

deliberação conclusiva.
A redação do vencido está anexa e é parte integrante deste

parecer.
Fundamentação

A entidade beneficiária faz jus à aprovação do referido
projeto, no 2Q turno, pelas razões constantes na
justificação que acompanha a proposição.
Também sua regular tramitação e aprovação no 10 turno
recomendam sua aprovação, no 20 turno.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.355/93, no 20 turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.
Arnaldo Canarinho, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.355/93

Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora
Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de Boa Vista, com
sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de
Boa Vista, com sede no Município de Jacui.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 1 e 2, APRESENTADAS NO lo
TURNO, AO PROJETO DE LEI No 964/92

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei ng 964/92, do Deputado Agostinho Patrus,
dispõe sobre a instituição de reservas particulares de
relevante interesse ecológico e cultural, por destinação do
proprietário, no Estado de Minas Gerais.
Após a publicação, foi a matéria distribuída, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, da qual
recebeu parecer favorável. Em seguida, foi enviada às
Comissões de Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente,
para o exame do mérito, recebendo de cada uma parecer
favorável à sua aprovação.
No Plenário, durante a discussão no lg turno, o projeto
recebeu as Emendas ngs 1 e 2, sobre as quais, nos termos do
2o do art. 195 do Regimento Interno, compete a esta

comissão emitir parecer.
Fundamentação

De acordo com o disposto no Projeto de Lei flQ 964/92,
qualquer proprietário poderá destinar o seu imóvel, no todo
ou em parte, para preservação ambiental, constatada a
existência de atributos naturais excepcionais que
justifiquem sua conservação sob a supervisão do poder
público. A área a ser preservada constituirá, por um período
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mínimo de 20 anos, Reserva Particular de Relevante Interesse
Ecológico e Cultural, aprovado o parecer sobre o pedido de
criação da reserva, após vistoria realizada pelo órgão
competente estadual
Com o objetivo claro da proteção ambiental e cultural e

visando a estimular os cidadãos, sobretudo os proprietários
rurais, a realizarem tal destinação, o projeto de lei prevê
a concessão de incentivos especiais e a isenção total do
recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCD - para o proprietário de imóvel com reserva
registrada.
O projeto não especifica nenhum vinculo de proporção entre

o tamanho da propriedade e o da área destinada à reserva,
remetendo ao Poder Executivo a regulamentação da matéria,
inclusive as normas para a instrução e aprovação do processo
de criação da reserva.
No Plenário, o projeto recebeu duas emendas, apresentadas
pelo Deputado Gilmar Machado. A Emenda no 1 estabelece que a
propriedade deverá ter, no mínimo, 1/3 de sua área destinado
à reserva. A Emenda no 2 retira a isenção total do ITCD,
determinando que o imóvel cujo registro de reserva esteja
efetivado o recolha na razão de 50%, admitindo a isenção
total somente no caso em que a área da reserva corresponda á
totalidade da área do imóvel.
Embora pareça razoável a intenção do autor das emendas de

estabelecer uma proporção mínima entre o tamanhoda reserva
e a área total do imóvel para se ter direito à isenção, a
medida poderá desestimular iniciativas de instituição de
reservas.
Na prática, é improvável a destinação de mais de 1/3 da

área imobiliária para preservação, restringindo-se o seu
possível uso econômico. Os proprietários rurais já são
obrigados, normalmente, a destinar pelo menos 20% de sua
área para cumprir as disposições do Código Florestal
relativas à chamada reserva legal. Acresce a isso a
conservação obrigatória das áreas de preservação permanente
definidas pelo mesmo código.
Deve-se considerar que nem sempre se mede pela extensão o

valor de um patrimônio ambiental. E o caso, por exemplo, de
sítios arqueológicos, cavernas ou monumentos naturais.
Com relação à isenção prevista no projeto de lei, sabe-se
que os recursos arrecadados com o ITCD representam uma
parcela mínima da receita tributária do Estado, cerca de
0,2%. Desse total, a maior parte advém da tributação de
imóveis urbanos, restando uma pequena porcentagem relativa
aos imóveis rurais.
Nesse sentido, não nos parece de bom alvitre modificar a
forma original, em que se estabeleceu o incentivo fiscal
para a instituição das reservas particulares. O ganho
ambiental justifica certamente a isenção concedida.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas flQ5
1 e 2 ao Projeto de Lei no 964/92.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1993.
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Ronaldo Vasconcel los, Presidente - Antônio Júlio, Relator -
Miguel Barbosa.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

433a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, decais pessoas
presentes nas galerias, imprensa; ocupamos a tribuna para
trazer ao conhecimento dos senhores uma reivindicação, a
mais justa possível, que, por coincidência, tem muito a ver
com o espírito desenvolvimentista que sempre teve o patrono
deste Plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira, enquanto
foi Prefeito de Belo Horizonte, Governador do Estado e
Presidente da República. Deputado Sebastião Helvécio,
Presidente em exercício, V. Exa. conhece tão bem quanto eu a
região que daqui a pouco irei mencionar. Queremos nos
referir ao denominado buraco negro rodoviário do Estado de
Minas Gerais, que é formado pela BR-040, que liga Belo
Horizonte ao Rio de Janeiro, pela região do Campo das
Vertentes e pela região da Mata mineira, mais precisamente
da Zona da Mata Norte. Do outro lado, está a Rio-Bahia.
Queremos chamar a atenção do Governo do Estado para a
situação ali reinante. O denominado buraco negro rodoviário
do Estado de Minas Gerais tem criado dificuldades para
aquela região, em termos de desenvolvimento econômico e
social e de qualidade de vida.
Lerei, agora, Sr. Presidente, a denominada Carta de
Piranga. V. Exa. , Deputado Sebastião Helvécio, tem
conhecimento dela. Seu conteúdo é o seguinte: (-Lê:)
Queremos chamar a atenção do Governador do Estado para que
realize essa obra tão cantada e decantada, já denominada
obra política, Obra 3 de Oututro ou Obra 15 de Novembro,
conforme a data da eleição de cada ano eleitoral. Como Vice-
Líder do Governo, faço um apelo ao Governador do Estado para
que ultime as providências necessárias para que possamos ter
a redenção da Zona da Mata mineira. Desejamos que ela seja
interligada, de uma maneira rápida, á Capital do Estado. Não
quero e não vou fazer nenhum tipo de pressão sobre o Governo
do Estado. Não cometerei nenhum tipo de desconsideração ou
ação contra a atitude administrativa do Governo do Estado,
mas é preciso lembrar que, em não se construindo esse
trecho, principalmente aquele que liga Conselheiro Lafaiete
a Catas Altas da Noruega e que ai haja uma bifurcação para
Ubá ou para Viçosa - esse primeiro trecho, Conselheiro
Lafaiete-Catas Altas é o mais importante, pois é primário,
dando acesso aos outros dois -, na verdade, ficarei
preocupado com os resultados eleitorais do candidato apoiado
pelo atual Governo, se esse asfalto não for concretizado.
Mais uma vez, quero dizer que não quero fazer tom de ameaça
ou de pressão, mas quero chamar a atenção para que esse fato
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chegue ao conhecimento de S. Exa. o Governador do Estado.
Ultime-se o asfalto. Muito obrigado.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

433g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Senhores membros da Mesa, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras presentes, o
Brasil vem presenciando acontecimentos estarrecedores, tais
como o "massacre do Carandiru', matança de menores na
Candelária, extermínio de índios na Amazônia e,
recentemente, a chacina covarde no bairro carioca de
Vigário-Geral. Não são fatos isolados, mas o produto
criminoso de uma certa concepção política autoritária e
contrária ao povo pobre. O Estado, nos seus vários
segmentos, trata com descaso os problemas sociais e permite
o avanço indiscriminado da violência. A situação é tão grave
que chegamos ao ponto de um Secretário de Estado - José
Rezende - defender publicamente o extermínio de criminosos
não julgados pela justiça, o que fere todos os princípios
fundamentais de nossa Constituição.
Em minha cidade, São João dei-Rei, tal idéia tem avançado

entre as autoridades municipais de forma bem explícita. O
Prefeito Nivaldo Andrade, regular e sistematicamente, agride
verbalmente os adversários e faz ameaças de violência
física. E, por isso, inclusive, que o estou processando.
Com tais exemplos de estupidez e autoritarismo vindos de

autoridades importantes, o resultado na vida cotidiana é uma
crescente violência nas relações sociais, políticas e até
pessoais. Um fato ocorrido recentemente em São João de]-Rei
ilustra bem a barbaridade e covardia do que vem ocorrendo.
O trabalhador rural Sebastião Joaquim Ávila é um pacato
morador do Distrito de São Sebastião da Vitória. E
aposentado e já de idade: tem 64 anos. Possui algumas casas
simples alugadas no referido distrito. Vivia humilde e
tranqüilamente, cuidando de suas coisas. Vejam só o que
aconteceu cern ele.
Um funcionário da Prefeitura o procurou e reclamou do lixo
espalhado por seus inquilinos - lixo não recolhido pela
Prefeitura, que tem esta obrigação. O Sr. Joaquim se
comprometeu a colocar um tambor, e a Prefeitura, a recolher
o lixo do tambor. O tambor foi colocado, mas o lixo não foi
recolhido. Assim, o lixo voltou a incomodar os vizinhos.
O Sr. Joaquim, então, fez o que muitos moradores do local

já fazem há muito tempo: despejou o lixo num lote vago.
No dia 14 de setembro, às 9 horas, quando já estava no
coletivo que o levaria para o centro de São João, foi
intimado a sair do ônibus para discutir um assunto com O
Vereador Tarcísio Braga, 30 anos de idade e apoiador do
Prefeito Nivaldo Andrade.
O problema é que o lote vago onde o lixo foi jogado é de
propriedade desse Vereador. O Vereador fez algumas ameaças,
e o Sr. Joaquim explicou que não sabia que o lote era dele.
o Vereador fez mais ameaças e, depois, agrediu o Sr. Joaquim
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com socos e pontapés, na frente de inúmeras testemunhas. Uma
agressão covarde de uni homem jovem contra um aposentado já
de mais idade. Uma estupidez absolutamente injustificável!
Minha assessoria em São João providenciou uma consulta
médica para o Sr. Joaquim e o orientou para que fosse
reclamar na polícia, abrindo o devido inquérito policial.
Agora, é claro, esperamos que a policia investigue

detalhadamente o ocorrido e que a Justiça puna exemplarmente
esse péssimo cidadão que representa o povo na Câmara de
Vereadores. No entanto, o que me deixa verdadeiramente
preocupado é que tal fato só ocorreu porque esse Vereador
despreparado seguiu o exemplo de outras autoridades, tais
como o Secretário José Rezende e o Prefeito Nivaldo Andrade.
Fez essa violência bestial e ilegal porque seu mestre
Nivaldo Andrade tem feito coisas do mesmo estilo e até hoje
não foi punido. E isto que o povo de São João deve entender:
não combatemos os excessos verbais do Sr. Nivaldo por
picuinha, mas os combatemos porque sabemos que o seu exemplo
pode acabar gerando tragédias como essa. Enfim, um Prefeito
não é bom só porque entope a cidade de asfalto. Ele deve ser
principalmente um exemplo de conduta democrática para o seu
povo. A mesma coisa vale para os Vereadores, os Deputados ou
o Presidente da República. E, cá para nós, Nivaldo e
Tarcísio Braga têm Sido exatamente o oposto do que o povo de
São João espera e merece.

433a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, na semana passada estive
nesta tribuna encaminhando um requerimento pedindo que se
voltasse com a publicação , no Minas Gerais, do nome do
Deputado que está fazendo repasse de verba de subvenção para
entidades. Não era nossa intenção criar polêmica. Eu apenas
desejava que o jornal "Minas Gerais" publicasse o nome do
Deputado, a entidade que recebe , a quantia que recebe, para
garantir a transparência da administração no uso do
dinheiro público.
Entretanto, o assunto gerou polêmica, e nós consideramos a
polêmica saudável, pois ela caracteriza a democracia. O jogo
da dialética ajuda a danar os fatos. Naquele momento -
ficou claro na nossa fala a um jornal local -, não havia, e
não há, absolutamente, dúvidas com relação à honestidade e
lisura da administração da ASFAS e da sua direção.
Entretanto, entendemos que alguns pontos precisam ser

clareados. Eu contesto a resposta da Presidente da ASFAS,
quando diz que na nossa fala houve, no mínimo, insensatez e
desinformação. Não concordamos com o termo insensatez. Acho
que desejar clareza no trato com as coisas públicas não é
insensatez. Isso pode ser, até certo ponto, desinformação e,
daí, o nosso questionamento para que eu e todos nós sejamos
suficientemente informados com relação a essa famosa verba
de subvenção.
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Eu conheço os trâmites legais dessa verba. Ela fica à
disposição dos Deputados que devem repassá-la a entidades
que tenham personalidade jurídica. Exige-se uma série de
documentos, como estatuto aprovado e reconhecido, CGC,
declaração de unia autoridade de que a entidade existe, que
sua direção não é remunerada e que os membros que a dirigem
são honestos. A entidade deve, ainda, ter conta bancária.
Esses documentos são encaminhados pelas entidades quando
elas pedem verba de subvenção.
Mas, continuo contestando a cobrança dos 3% feita pela
administração da ASFAS para dirigir a associação. Nós
sabemos que isso é proibido por lei, pois a cobrança
constitui intermediação para enviar recursos para entidades.
E há mais: se a ASFAS usa a estrutura da Casa, funcionários
da Casa, bem como telefones e papéis, não faz sentido que
ela cobre 3% para a administração dessa verba. E aquela
explicação de que é para atender as regiões onde não há
Deputados não procede, porque eu tenho andado no fim do
mundo" de Minas Gerais e, ao chegar, vejo que, por lá, já
passaram outros Deputados, que dão assistência aos distritos
mais longínquos do Estado.
Há uma outra coisa que não é clara para mim e que gostaria
fosse explicada. Se a verba de subvenção cai diretamente na
conta da entidade, como um Deputado pode passar um cheque,
com sua assinatura, para unia entidade, fornecendo sua
fotografia e fazendo barulho nos jornais com a doação dessa
verba? Sabemos que verba de subvenção não é doação pessoal
é apenas um repasse e nada mais. Trata-se de um processo de
intermediação. Apenas isso. E mais: por que alguns pedem
recibo em branco da entidade? Primeiramente, não há
necessidade de recibo, pois já vale como recibo o recibo do
Banco, o que ocorre quando o dinheiro cai na conta bancária
da entidade. Então, por que é preciso que se peça um recibo
e, o que é grave, em branco, à entidade que vai receber a
subvenção?
Gostaria de deixar bem claro um outro ponto. A Presidente
da ASFAS disse que antes de nós, do PT, falarmos mal do
trabalho alheio, deveríamos mostrar o que fazemos com o
dinheiro que recebemos.
Em primeiro lugar, nós não recebemos dinheiro. Nós não

colocamos a mão nesse dinheiro. Ele passa diretamente para a
entidade, através do número da conta em Banco que a entidade
fornece. Em segundo lugar, é muito fácil saber o que fazemos
com o dinheiro das verbas de subvenção. Basta consultar o
Departamento de Finanças e Contabilidade da Assembléia, que
recebe os papéis e, após examiná-los, tendo a certeza de que
estão corretos, que a entidade existe, que funciona há mais
de dois anos, faz o depósito na conta que a entidade
fornece. Depois, a prestação de contas passa pelo Gabinete
do Deputado e vai para o Departamento de Finanças e
Contabilidade.
Não existe, de nossa parte, qualquer restrição para que
seja conhecida a maneira como administramos essas verbas.
Mas, não devemos investigar somente este ou aquele Deputado,
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este ou aquele partido, pois, a transparência deve existir
para todos.
Quero repetir que, em momento algum, questiono a lisura da
administração da ASFAS. Admiro e reconheço o trabalho
voluntário de seus participantes; sei que a Presidente não
recebe pelo que faz e deve ser muito difícil administrar
verbas de subvenção dos Deputados, uma vez que, para
administrar a verba que recebi, até hoje, tenho tido muito
trabalho, e meu Gabinete se esforça para que tudo saia bem.
Então, eu admiro o trabalho que eles fazem. Contesto,
entretanto, a maneira como a verba é distribuída, incluindo,
ai, questões de atendimento pessoal, já que este não é seu
fim. A verba passa para a ASFAS e, depois, volta para os
Deputados, que distribuem cadeiras de roda, remédios, aviam
receitas, fornecem consultas, caminho este tortuoso,
comprido demais. Esse atendimento deveria ser feito pela
ASFAS.
O nosso Partido tem apoiado o movimento de iniciativa
popular que visa à criação de um fundo, dirigido por um
conselho paritário, com membros do Governo e de entidades
particulares, que administrará essas verbas que devem
atender às entidades e associações.
Entendemos que não é função nossa distribuir dinheiro,

atender às entidades. Isso é competência do Poder Executivo.
Mas, entre o Deputado fazer essa distribuição e uma
entidade, dirigida por membros com representantes de
associações e do Governo, é preferível que seja feita pela
entidade.
Queremos deixar aqui mais este esclarecimento, que gostaria
servisse para clarear as dúvidas que eu mesma tenho nesse
movimento de verba de subvenção. E o que tínhamos a dizer.

433g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Maria José Haueisen, senhores
visitantes, venho a esta tribuna, na trilha do nobre
Deputado Antônio Fuzatto, para falar sobre a violência.
Hoje pesa sobre a Nação brasileira uma terrível mancha,
causada pela incontrolável onda de violência que assola o
Pais.
A sociedade está perplexa, sem atinar com as determinações
de tão aguda crise. Ninguém se arrisca a apontar uma causa
preponderante para identificar esse estado de desagregação e
de quase pânico social
Já não é a falta de educação o bode expiatório, tampouco a
categoria social, muito menos a origem étnica; porque os
bem-educados estão violentos, os ricos estão assassinando e
fraudando mais que nunca a receita federal.
A assim julgar, estaríamos, então, no caos? Certamente que
não. Mas se não se apresentar uma solução para tudo isso,
podemos seguramente afirmar que connheceremos o caos.
Suponho que estamos vivendo um efeito, que toda essa
violência que ai está não tenha surgido do nada. E não há
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efeito sem causa. Todos nós conhecemos essa regra, que não é
nada mais que a lei universal da ação e reação.
Creio que valeria a pena exercitarmo-nos um pouco sobre tão
tenebroso quanto grave momento pelo qual passamos.
Precisamos buscar soluções, fazer alguma coisa, sugerir
providências, exigi-las, se for o caso. Jamais em momentos
difíceis como os que agora vivemos, devemos calar a nossa
voz, ou deixar que o nosso ânimo se abata, mesmo quando
todas essas súplicas caírem no vácuo da indiferença dos que
podem e devem promover uma mudança nesse estado de coisas.
Ainda há homens de bem nessa terra, aqui são tantos e sobre

ela paira a sombra da Santa Cruz. Deus é por nós.
Sr. Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, a nossa história nos mostra que
criamos duas categorias sociais distintas, quando, na
verdade, elas deveriam conviver em harmonia para juntas
crescerem. Uma dessas criações foi um projeto político,
saído do seio da elite, baseado, pressupostamente, na
detenção e no uso do poder por ela. A outra criação foi a de
um povo que estivesse unicamente a serviço dessa elite
política, que também detinha, entre outros, o poder
econômico e o poder das leis, quer para fazê-las, quer para
aplicá-las.
Começamos por tornar escrava nossa primeira mão-de-obra;
assim usufruiríamos o máximo de nossas rendas; como segundo
passo, saqueamos as nossas riquezas naturais; assim estariam
garantidos o luxo e as mordomias inglesas dos nossos
descobridores; num terceiro momento, impedimos o acesso aos
meios culturais, elitizamoso ensino pela privatização e
socializamos a nossa ganância, empenhando o País interna e
externamente; assim, sem condições de exercer o seu papel
político, criamos uma excelente massa de manobras, incapaz
de entender nossos inconfessáveis desatinos.
Enxotamos o homem do campo. Negamos condições de vida ao
homem da cidade. Exigimos conduta digna. Descuidamo-nos do
exemplo. Somos campeões do desperdício. A maioria vive sem
as mínimas condições. Uma população equivalente ã da
Argentina vive em absoluta miséria.
Na Amazônia, 46% das crianças até cinco anos sofrem de

desnutrição, e grande parte não chega viva à adolescência,
são dados do IBGE.
Criou-se uma burocracia estatal exagerada, empresas e
serviços públicos ineficientes a drenarem preciosos recursos
dos contribuintes.
No Rio de Janeiro está o exemplo mais flagrante da falência
do nosso modelo. A expansão da liderança dos traficantes
dentro da sociedade civil, suprindo omissão da Policia
Militar, que é, para muitos, considerada uma ameaça. (-
Jornal do Brasil.)
Estado e Prefeituras gastam 65% do orçamento com pessoal

92% dos municípios brasileiros não recebem tratamento de
esgoto, enquanto 58% deles carecem de água tratada. E
desrespeito às leis é tão freqüente que o cidadão comurr
acaba acreditando não valer a pena ser um cumpridor delas.
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Popularmente se diz que a lei aqui vale apenas para os
pobres. A fúria tributária é tão grande que leva o Governo a
propor leis nitidamente inconstitucionais, que, não
obstante, são aprovadas pelos representantes do povo. Basta
ver as manchetes dos jornais de hoje sobre o IPMF.
Desacredita o povo nos seus representantes. Já lembramos que
93% do povo brasileiro não crê em nós, seus representantes.
Há uma enorme diferença entre alguns salários públicos, os
nossos inclusos, relativamente ao salário da maioria, que é
o salário mínimo. O trabalhador brasileiro tem hoje o menor
salário da própria história do Brasil e um dos menores do
mundo. As vaidades pessoais têm impedido o desenvolvimento e
a aplicação de um projeto econômico adequado ao Pais.
Colocam-se os projetos pessoais, ou o dos partidos, acima
dos interesses da Nação. A elite política, incapacitada de
reconhecer o momento histórico em que vivemos, aprofunda
mais as chagas do tecido social, deixando o País à deriva,
entregue a uma inflação que está literalmente liquidando
todos nós.
Aos efeitos gerados pelo mau desempenho da economia somam-
se e projetam-se na sociedade o desemprego, a descrença, o
desespero, a fome e a violência, retirando-lhe a fé, a
esperança, e o respeito.
Criamos uma legião de desempregados, de desesperançados, de
subnutridos e de descompromissados com suas próprias vidas,
pois nada têm a perder. Depois, produzimos documentos
chamando a todos de bandidos, numa clara demonstração de
insensibilidade. A questão social é tratada como questão de
polícia. Ontem, culpávamos os comunistas; hoje, os petistas,
os meninos de rua.
Srs. Deputados, fui convidado para participar de uma
reunião no Sindicato dos Jornalistas sobre os acontecimentos
da última sexta-feira, e ali não vi petistas. Pelo
contrário, reclamou-se a presença dos petistas. Onde
estavam? E o povo que está tomando conhecimento da injustiça
que pesa sobre os seus ombros.
Encontrei ali o Deputado que muito admiro, Sérgio Miranda.
ferido nos pés e nos braços por bombas que lhe foram
atiradas.
Srs. Deputados, o meu discurso é muito mais longo, porque a
situação brasileira é demasiadamente tenebrosa.
Termino, Sr. Presidente, citando apenas uma carta que
recebi ontem de uma escola do vale do Jequitinhonha, onde
devemos estar no próximo domingo, reunidos com lideranças da
região. E uma carta dolorosa e que mostra uma realidade
profundamente injusta. Trata-se do desvio de merenda escolar
que era destinada a uma escola do Município de Medina, em
março deste ano. Mas, até hoje, nada chegou àquele
município. Estão roubando até a merenda escolar dos nossos
meninos. E, quando, com fome, eles nos assaltam, a ordem :
temos que matá-los para que haja paz e para que possamos
viver em paz. Sabemos que homem algum é uma ilha e que
ninguém pode ser feliz sozinho.
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Portanto, fica o meu apelo no sentido de, como já foi dito
pelo Deputado Ronaldo Vasconcelios, concordarmos com a
abertura de estradas, trincheiras e até minhocões, mas
concordarmos muito mais com o Presidente Tancredo Neves,
quando ele disse que, enquanto houver um homem sem pão, sem
teto, sem letras e sem trabalho digno, tudo isso é falso,
porque esse dinheiro é do povo e as pessoas querem, antes de
tudo, viver.

433a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, imprensa, pessoas presentes nas galerias,
viemos á tribuna para falar a respeito da la Mostra Estadual
de Ciência e Tecnologia - Minas faz Ciência - que está
ocorrendo aqui, no Espaço Cultural da Assembléia
Legislativa. Esta la Mostra Estadual de Ciência e Tecnologia
representa o grande esforço que está sendo feito pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado
de Minas Gerais para fazer uma espécie de prestação de
contas da comunidade cientifica à sociedade mineira. E um
grande momento, um grande encontro de pesquisadores e
cientistas do Estado de Minas Gerais, em que estes têm a
oportunidade de mostrar os projetos que estão desenvolvendo
em favor do povo mineiro.
E fundamental que cada parlamentar possa não só visitar a

mostra, que fica no espaço cultural desta Assembléia até
amanhã, como também participar dos debates que estão
ocorrendo. Estamos tendo reuniões nas partes da manhã e da
tarde. Daqui a pouco, inclusive, estará acontecendo uma
palestra do Presidente da FINEP, que estará conosco
discutindo a respeito do financiamento de pesquisa.
Entendemos que esta mostra é uma iniciativa extremamente
importante, que, desde o primeiro momento, contou com o
apoio da Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa. O
Deputado Ibrahim Jacob e, anteriormente, o ex-Presidente da
Comissão, Deputado João Batista, colocaram-se á disposição
para trabalhar conjuntamente com a Secretaria na montagem
desta mostra. Entendemos que ela é extremamente fundamental
para que possamos fazer com que o nosso Estado continue no
seu processo de crescimento e desenvolvimento. Se quisermos
que o nosso Estado continue sendo grande, é fundamental que
façamos investimentos maciços no treinamento e na formação
de mão de obra qualificada.
Minas Gerais possui grandes centros de pesquisa. Podemos

citar o trabalho belíssimo que vem sendo feito por técnicos
e pesquisadores do CETEC, da EPAMIG, da FUNED e de outros
órgãos do nosso Estado. Lembro aqui ao Deputado Anderson
Adauto o belissimo trabalho que também vem sendo feito
através de um convênio da EPAMIG com a EMBRÂPA. Hoje, é
fundamental a integração de todos os órgãos de pesquisa. Um
dos grandes problemas do Brasil é exatamente a falta de
articulação entre nossos vários órgãos de ciência e
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tecnologia. É preciso que haja integração e
descentralização, como ternos discutido durante esta semana.
Sou de uma região agrícola do Triângulo Mineiro, e, há bem
pouco tempo, no início dos anos 70, tivemos um grande
problema, que era o domínio e o conhecimento do cerrado.
Hoje, com técnica, com desenvolvimento de pesquisas dos
técnicos da EMBRAPA, da EPAMIG, temos domínio do cerrado.
Minas Gerais tem uma das suas principais fontes de renda na
agricultura do cerrado. E bom que façamos visitas a algumas
cidades, como Monte Carmelo e Patrocínio, que tiveram um
grande desenvolvimento, principalmente na lavoura do café,
graças ao estudo e ao trabalho desenvolvido pelos técnicos
da EMBRAPA, da EPAMIG e outros.
Hoje, começamos a assistir ao desenvolvimento, inclusive,
do Norte de Minas, uma região desacreditada por muitas
pessoas, por ser uma terra muito pobre. Com as pesquisas
desenvolvidas naquela região pela EPAMIG, estamos vendo o
Norte de Minas transformar-se em um grande centro produtor
de cítricos.
Se quisermos chegar ao século XXI competindo
internacionalmente, é fundamental que façamos um
investimento pesado na área de ciência e tecnologia. E, para
isso, gostaríamos de fazer aqui algumas referências: os
Constituintes mineiros acertaram quando fizeram a vinculação
de parte da receita do Estado para a Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG.
Hoje, vivemos um momento difícil, de crise nacional, e
todas as nossas instituições de pesquisa passam por
dificuldades. São Paulo, de certa forma, consegue superar
essa crise da falta de investimentos, na medida em que tem
uma fundação que efetivamente funciona.
Temos, em Minas Gerais, uma instituição que está dando
certo, apesar de não receber os recursos a que tem direito,
que é a FAPEMIG. A FAPEMIG, constitucionalmente, tem direito
a receber 3% do Orçamento do Estado. Lamentavelmente, esses
recursos não vêm sendo repassados regularmente. Ela não tem
recebido aquilo de que precisa para desenvolver um melhor
trabalho, mas, mesmo assim, vem prestando relevantes
serviços à comunidade. Hoje, 80% de todos os projetos
desenvolvidos pela EPAMIG são financiados com recursos da
FAPEMIG; 70% de todos os projetos que estão sendo
desenvolvidos pelo CETEC estão também sendo cobertos com os
recursos da FAPEMIG. Também outros projetos como um todo, no
Estado, estão sendo atendidos pela FAPEMIG, que, assim,
atende a toda a comunidade científica. Graças a ela, Minas
Gerais ainda não entrou em colapso no que diz respeito a
ciência, tecnologia e pesquisas.
Gostaríamos de, nesta oportunidade, convidar os Deputados a
participar e conhecer a feira, participar dos debates, para
que possamos, fundamentalmente, discutir aqui a importância
da FAPEMIG em receber seus recursos. Lamentavelmente, temos
urna emenda nesta Casa que pretende retirar esses recursos.
E necessário, se quisermos ter competitividade no mercado
internacional, garantir os recursos necessários para que a
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FAPEMIG possa continuar funcionando, financiando projetos de
pesquisas em todo o Estado de Minas Gerais. As
universidades, em número de seis, sem contar algumas escolas
técnicas federais no Estado, têm prestado relevantes
serviços, como as Universidades Federais de Viçosa,
Uberlândia e Juiz de Fora.
E fundamental que possamos discutir a importância dessa
instituição bem como a sua manutenção. Quero ressaltar a
importância desta primeira mostra e tenho certeza de que
não ficará somente na primeira. Continuaremos realizando
feiras de ciência e tecnologia para que a comunidade
científica possa ter um espaço e diálogo com a sociedade.
Quero parabenizar o trabalho que foi feito pela Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais na
montagem desta feira; o trabalho de todos os órgãos
participantes, de todos os funcionários que estão ai
trabalhando e explicando exatamente para todos nós aquilo
que está sendo desenvolvido. Parabéns à comunidade
científica de Minas Gerais, que está dando uma demonstração
da nossa vocação para o próximo século, mostrando a cultura
da nossa terra, mostrando a nossa autonomia.
Mais uma vez parabenizo o Secretário de Ciência e
Tecnologia, presente nas galerias, pelo brilhante trabalho
promovido na primeira mostra feita em Minas Gerais. Muito
obrigado. 

433a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nesta oportunidade em que o ilustre Deputado me
precedeu discutindo a questão da ciência e tecnologia,
queria trazer nossa solidariedade e nosso aplauso ao
trabalho dessa comissão tão bem presidida pelo Deputado
Ibrahim Jacob. Quero também ressaltar o trabalho que vem
sendo desenvolvido pela própria Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado, tão bem dirigida por essa figura
querida, que é o o Secretário Octávio Elisio Alves de
Brito, que, por sinal, nos honra com a sua presença nesta
Casa, neste instante. Parabéns, portanto, ao ilustre
Secretário, ao Presidente da comissão e ao Deputado Gilmar
Machado. Nós precisamos nos aprimorar no campo da ciência e
tecnologia, porque, somente por aí, alcançaremos o progresso
que desejamos.
Gostaria também de registrar que conquistamos alguma coisa
em matéria de ICMS, neste Estado. Eu já vinha lutando há
muito tempo para que houvesse uma dilatação do prazo para
pagamento desse tributo. Não se trata de uma questão de
anistia. O que queríamos é que o empresariado em
dificuldades para pagar o ICMS tivesse um prazo maior que
possibilitasse tal pagamento. Lutamos durante seis meses.
Conseguimos um ano. Conseguimos dois anos. Hoje, o
Secretário Roberto Brant, sensível à situação econômica do
Estado e do Pais, assinou uma resolução permitindo o
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parcelamento do pagamento do referido tributo em três anos,
ainda com multa e correção monetária.
Eu entendo que essa correção monetária é uma fórmula
encontrada pelos nossos economistas para legalizar a
agiotagem. Ela irá acabar no dia em que o pessoal
compreender que foi uma criação de banqueiros e de pessoas
interessadas nessa extorsão ao povo brasileiro. No que diz
respeito à multa, acredito que o Secretário Roberto Brant
também manifestará sensibilidade. Aliás, com a sua
sensibilidade já demonstrada, o Secretário até intranquiliza
o Deputado Agostinho Patrus, pois se habilita como um dos
nomes mais bem colocados para a eleição do ano que vem.
Assim, tenho esperança de que o Sr. Secretário Roberto Brant
compreenderá que uma multa de 100% é inconcebível. A multa é
viável, é perfeitamente admissível, até mesmo para coibir
aqueles que resistem ao pagamento do tributo, mas ela deve
ser compatível com as possibilidades do nosso povo. Falamos
em riqueza de alguns, mas a maioria do povo brasileiro é
pobre. Temos de nos conscientizar disso. Acredito que essa
multa pode chegar ao limite máximo de 20%. Assim, estaremos
viabilizando o pagamento pelos nossos contribuintes.
Eu digo isso não para beneficiar os contribuintes. Sabemos
que quem paga o imposto é o povo. Os comerciantes e os
grandes empresários que pagam o ICMS embutem a sua despesa
no preço da mercadoria, e quem acaba pagando é o povo.
Qualquer facilidade nesse campo, evidentemente, estará
beneficiando o próprio povo. Hoje, ocorre o contrário. Com
essa multiplicidade de planos econômicos - Plano Cruzado,
Plano Verão e até alguns planos sem nome - percebemos que
houve uma complicação muito grande na situação econômica do
Pais. Um comerciante ou um produtor ao se ver em
dificuldades com o ICMS, prefere fechar seu estabelecimento,
causando problemas não só ao Tesouro Estadual, mas, também,
aos seus empregados. E vão se estabelecer com outras lojas,
com outras denominações. Isso não deixa de representar uma
fuga, uma escamoteação, o que é um incentivo à fraude e
diminui a contribuição aos cofres estaduais e federais.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dessa forma, registro minha
satisfação e meu aplauso a S. Exa. o Secretário Roberto
Brant, na certeza de que ainda conquistaremos o que falta
para satisfazer a todo o povo mineiro.

433a REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Marcos Helêrilo
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ilustre Secretário Octávio Elísio, que se encontra aqui
presente. O nosso propósito, nesta tribuna, é a causa do
povo trabalhador brasileiro, esgotado, achincalhado,
maltratado e metralhado, no sentido exato da palavra.
Os desafortunados já não têm nem mesmo o direito à vida. A

ordem é matar, e partiu do Secretário da Segurança Pública.
O lamentável é que alguns insanos discípulos da morte
acataram tão perversa ordem oriunda do "rei Herodes



584

Caboclo, a exemplo das mortandades ocorridas em São Paulo,
no Rio de Janeiro e, na Amazônia, dos índios lanomâmis.
A todo instante as autoridades deste Pais nos levam a
sobressaltos, diante das incertezas políticas,
administrativas e econômicas. A cada atitude oriunda dos
governantes, deparamos com o arbítrio e temos como resultado
o empobrecimento das classes menos privilegiadas.
A matança das chamadas minorias é uma constante, e o
genocídio lento e gradual é imposto pelo modelo econômico
injusto, que semeia a morte de milhares de pessoas em nosso
Pais.
Genocídio para o trabalhador tem sinônimo: a carga
tributária - que chega como avalanche, algumas vezes sob a
forma de desconto na própria folha de pagamento, outras
vezes através de impostos, como o IPN1F. Um imposto
totalmente ilegal que, por isso mesmo, foi suspenso pelo
Supremo Tribunal Federal.
Por isso parabenizamos o Supremo Tribunal Federal pela

sábia decisão tomada. Nosso Gabinete, sabendo da ilegalidade
do imposto, estava patrocinando ações contra a cobrança do
IPPF. Nossa luta não pára com a decisão do Supremo.
Continuaremos lutando para que o povo não tenha que pagar
mais este imposto.
Acreditamos que, se o Governo tem problemas financeiros,
isso acontece por dois motivos: primeiro, por aplicar mal o
recurso; segundo, por deixar de arrecadar impostos dos
ricos.
Acreditamos que a tributação das grandes fortunas, o
enxugamento da máquina pública, a reforma agrária e urbana
são medidas que deveriam ser tomadas por um governo
verdadeiramente sério.
Queremos ainda nos solidarizar com a proposta do Deputado
Federal Aluisio Mercadante, do P1 de São Paulo, segundo a
qual os recursos até aqui arrecadados sejam destinados à
campanha de combate à fome. Por isso nos valemos desta
tribuna para solicitar a todos, principalmente às grandes
empresas, que destinem esse valor para as pessoas mais
necessitadas.

433a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/9/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais
colegas presentes, estamos de acordo com o requerimento.
Gostaríamos apenas de citar dois assuntos: ontem, esteve
nesta Casa, inclusive fazendo entrega ao nosso Presidente de
um documento, o Comitê em Defesa da Cidadania Contra a Fome
de Betim, denunciando graves incidentes que lá estão
ocorrendo. Já tivemos extermínios e assassinatos de quatro
meninos de rua, no último mês. Um menino já está
desaparecido há quatro dias, e as notícias também indicam
que foi exterminado. Mais quatro meninos de rua, em Betim,
estão jurados de morte. A comissão solicitou que criássemos
uma comissão especial, juntamente com a Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais, para ajudarem na solução desse
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problema, já que a comunidade de Betim, a Prefeitura, toda a
sociedade civil, estão exigindo dos órgãos públicos que
atuem com vistas a acabar com essa onda de violência que
assola essa cidade. Dai darmos entrada a um requerimento
nesse sentido.
Gostaria também - o Gilmar já expressou o nosso pensamento
- de parabenizar toda a comunidade científica mineira pela
brilhante exposição e de dizer que nós todos ficamos contra
a emenda que retira a verba destinada à pesquisa, pois,
apesar de Minas ter sido decantado corno o Estado que mais
investe em pesquisa, na realidade, o que está previsto na
Constituição não tem sido aplicado para que, realmente,
Minas possa ser pioneiro na pesquisa e no desenvolvimento.
Sem pesquisa, não há desenvolvimento.
Por último, eu gostaria de perguntar: o Governador do
Estado até hoje não divulgou o índice de reajuste para os
servidores públicos. Será que o Governador vai ter que
demitir o Secretário da Fazenda? E um absurdo. Desde a
primeira semana que os dados já são conhecidos. Qual o
motivo dessa angústia que o Governo aplica a todos os
servidores públicos? Será que é sadismo ou será que o
Secretário não sabe fazer conta? Se a arrecadação é
previamente computada nas regionais da Secretaria da
Fazenda, por que, até hoje, o Governo insiste em não
anunciar esse índice? Será que é para fazer manipulação? Não
acreditamos.
Gostaria, também, de cobrar resposta a um requerimento, o

que já foi, reiteradas vezes, solicitado, aqui, pelo Carlão,
no qual se solicita ao Governo do Estado que envie a esta
Casa a relação da receita mensal, para que possamos ter o
índice que o Governo vai aplicar aos salários dos
servidores. Cobramos do Governo do Estado que divulgue esse
índice e, se ele for menor do que os 100% da arrecadação,
como prevê a lei, que ele relacione todos os planos de
cargos e salários para justificar a não- aplicação dos 100%,
já que dá 107% o crescimento da arrecadação nos últimos sete
meses. Cobramos, então, do Governo, essa atitude respeitosa
para com os servidores públicos.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de setembro de 1993

ATAS

ATA DA 4394 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações dos Deputados Glycon Terra
Pinto, Antônio Pinheiro e Geraldo da Costa Pereira - 2
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h09min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Pinheiro - Cléuber Carneiro -
Edward Abreu - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Jaime
Martins - João Batista - José Braga - José Leandro - José
Maria Pinto - Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel Barbosa -
Milton Salies - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
P i res.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
14 Fase
Ata

- A Deputada Maria Olivia. 20-Secretário "ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião
ordinária.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

dos Deputados Glycon Terra Pinto, Antônio Pinheiro e Geraldo
da Costa Pereira.
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos a
Presidência passa à 2ê fase da 

lã 
parte da reunião,

destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Líderes inscritos.

24 Fase
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Glycon Terra Pinto - sua filiação ao PP (Ciente. Cópia as
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Lideranças.); Antônio Pinheiro - falecimento do Pe.
Francisco Virgolim; Geraldo da Costa Pereira - falecimento
do Sr. José de Meio, ex-Prefeito do Município de Pedras do
Indaiá (Ciente. Oficie-se.).

E NCE RR RAME NT O
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, ás
20h30min, nos termos do edital de convocação, 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 em edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 24 DE
AGOSTO DE 1993, DESTINADA Á COMEMORAÇÃO DO 409 ANIVERSÁRIO

DE FUNDAÇÃO DO JORNAL "O DEBATE"
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Designação de Comissão;
Composição da Mesa; destinação da reunião; Hino Nacional
Brasileiro; discurso do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
pronunciamento do jornalista Eduardo Nobre; palavras do
Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Octávio
Elisio Alves de Brito; entrega dos diplomas aos agraciados;
pronunciamento da empresária Elizabeth da Cunha Pimenta;
discurso do Ministro José Israel Vargas; palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h45min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Milito - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Arnaldo Canarinho -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

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

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Péricles Ferreira, Tarcísio Henriques e Ajalmar Silva para,
em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento á Mesa os
Exmos. Srs. Dr. José Israel Vargas, Ministro de Estado de
Ciência e Tecnologia, representando o Presidente da
República, Dr. Itamar Franco; Dr. Octávio Elisio Alves de
Brito, Secretário de Estado de Ciência, Meio Ambiente e
Tecnologia, e Presidente da Comissão Cientifica do Prêmio
Qualidade Minas, representando o Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia; Dr. Delfim Ribeiro, Delegado Regional do
Ministério das Minas e Energia, representando o Ministro
Paulino Cícero de Vasconcelos; jornalista Oswaldo Nobre,
Diretor-Presidente do jornal "O Debate; Deputado Bené
Guedes, 3g-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração

dos 40 anos de fundação do jornal O Debate.
Hino Nacional Brasileiro

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvirem, de pé, o Hino Nacional.

Discurso do Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.
O Deputado Ronado Vasconceilos - Sr. Presidente,

autoridades presentes, senhoras e senhores, ao propor que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais preste uma homenagem
ao jornal 'O Debate, pela passagem de seu 40g aniversário
de fundação, na pessoa de Oswaldo Nobre e de seus diretores
imediatos, Eduardo Carvalhaes Nobre, Myrian Carvalhaes Nobre
e Luiza Maria Maia Nobre, exaltamos também o valor da equipe
de colaboradores desse jornal que tem prestado relevantes
serviços a esta Casa e ao Estado.
A indesviável vocação de Oswaldo Nobre para o jornalismo e

o seu crescente talento para a árdua profissão romperam os
limites do espaço que brilhantemente ocupava nos Diários
Associados, dominando-o então a audaciosa aspiração, o
sonho de um ideal amadurecido pelo pensamento positivo, de
ter o seu próprio jornal. Com determinação e invulgar
dinamismo, Oswaldo Nobre, em 28/8/53, ressuscitou O
Debate', jornal que fora fundado, em março de 1934, pelo
jornalista Paulo Pinheiro Chagas, um dos mais ilustres e
corretos políticos de sua época.

Naquele 28/8/53, caía um tabu muito sério: o "nascimento"
de um jornal sem capital e sem grupo financeiro por trás',
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comentário de alta significação inserido no livro Uma
paixão que não se acaba, uma lúcida biografia da carreira
de jornalista de Oswaldo Nobre, de autoria dos repórteres
Otávio di Toledo e Reinaldo Gomes.
Desafios de todas as origens, dificuldades de assustadoras

dimensões, problemas de todos os tamanhos foram enfrentados
por Oswaldo Nobre, cujo espírito de luta se fortalecia a
cada tempestade que vencia.
Sabemos que não foi fácil manter 0 Debate ao longo de 40
anos. Mas Oswaldo Nobre, honrando e dignificando a sua
vocação, venceu galhardamente, graças à sua inteligência,
sua capacidade de trabalho, seu devotamento e ao seu jeito
de ser, de causar inveja, dessa inveja que não é pecado.
Afirma um veterano jornalista:
Não é demais afirmar que Oswaldo tem feito de sua carreira

de jornalista um apostolado, lutando sem medo de nada e com
uma fé e determinação sem limites. Tem dado exemplos
edificantes em termos de fidelidade ao ideal eleito, lições
de persistência, de tenacidade e de coerência indesviável
com suas aspirações, que não envelhecem.
Para falar com plena justiça sobre Oswaldo Nobre e sobre o

papel de destaque de "0 Debate" na história da imprensa de
Minas Gerais, precisaríamos de muito tempo para ocupar esta
tribuna. Assinalamos apenas alguns dados históricos para
exaltar, muito merecidamente, a personalidade admirável,
respeitada e estimada dessa grande jornalista que tem "unia
paixão que não se acaba'.

Pronunciamento do Jornalista Eduardo Nobre
O Sr. Presidente - Com a palavra, o jornalista Eduardo
Nobre, Diretor do jornal '0 Debate.
O jornalista Eduardo Nobre - Sr. Presidente, autoridades
presentes, senhoras e senhores, muita gente que não
acreditava já morreu. Os que estão vivos se espantam.

0 Debate" está comemorando 40 anos e caminha célere para o
seu primeiro meio século.

Várias vezes tivemos que caminhar pelas vias vicinais. E
fomos mais esporte que política. Mais política que polícia.
E fomos até tablóide. O que não nos permitimos foi deixar de
circular. Ontem, como hoje, estamos aí. Respeitados porque
respeitamos os nossos leitores.
Inserido na chamada imprensa alternativa, "O Debate

completa 40 anos de ininterrupta existência jornalística,
praticando a filosofia do não-radicalismo em suas abordagens
e oferecendo como sistemática uma intimidade com os
problemas regionais e nacionais.
Admitido no concerto do jornalismo como um veículo gerador
de novos talentos, tem sido a porta aberta para os
aspirantes à difícil missão de informar.
Com uma circulação direcionada para executivos,

administradores e políticos, pauta sua vivência pela análise
do comportamento social e econômico da cidade, do Estado e
do País através de uma orientação sadia, participe de
debates e seminários e de uma vigilância perene em defesa
das nossas instituições e da liberdade.
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Numa segunda etapa, se permite fazer vilegiaturas pelo
esporte, pelo turismo, pela indústria automobilística, com
um acendrado interesse pelo comportamento social dos
brasileiros, posicionando-se, de forma clara e inequívoca,
em favor dos interesses maiores da Nação.
As dificuldades, inerentes a toda a imprensa brasileira,
são superadas pela criatividade e por um incansável desejo
de bem servir à comunidade, tornando-a parceira e cúmplice
de nossas intenções de honrar a profissão jornalística,
oferecendo o que de melhor possui a nossa capacidade de luta
e perseguição aos nossos objetivos.
Por tudo isso, estamos sobrevivendo. Com a firmeza de

nossos princípios e uma inquebrantável linha de dignidade.
Minas Gerais e o Brasil têm-nos devolvido, com apoio e
incentivo, o nosso trabalho, que julgamos correto e
profícuo. Depois de 40 anos - quase meio século de
existência - permanecemos ligados ao nosso ideal de
continuar fazendo um jornalismo sério, responsável e útil a
nós mesmos e a todos os nossos leitores.
Em nome de "O Debate, gostaria de agradecer á Assembléia
Legislativa, ao seu Presidente, José Ferraz, a acolhida que
nos deram nas comemorações dos 40 anos de "0 Debate.

Palavras do Secretário Octávio Elisio Alves de Brito
Sr. Presidente, autoridades presentes, senhoras e senhores;
gostaria, inicialmente, de cumprimentar a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela iniciativa desta
sessão solene de homenagem aos 40 anos do jornal "O Debate".
E quero cumprimentar o referido jornal não apenas pelos seus
40 anos mas também pelo caráter inovador, por fazer desta
comemoração não só uma festa em que ele recebe os
cumprimentos como também uma solenidade em que, premiando
aqueles que se destacam pela iniciativa da implantação de
programas de qualidade, o jornal transfere à sociedade os
cumprimentos, nesta noite.
Mais uma vez, o jornalista Oswaldo Nobre demonstra o
compromisso com Minas e, acima de tudo, a lucidez de um
homem que sempre esteve à frente na atividade jornalística e
no compromisso com o Estado. Comemora 40 anos o jornal "0
Debate", e devemos cumprimentar o seu Presidente, o eminente
jornalista Oswaldo Nobre, a sua equipe de jornalistas, de
diretores e os seus funcionários, por esses 40 anos de luta;
mas, de modo muito especial, quero cumprimentar o jornal por
fazer, exatamente nesta sessão, em que todos viemos para
cumprimentá-lo, a entrega do lg Prêmio Qualidade Minas,
instituído por ele. Eu quero, também, cumprimentar a Exitus
Eventos e Promoções, que, juntamente com o jornal, instituiu
o Prêmio Qualidade Minas. Quero agradecer a O Debate" a
honra que me deu ao me escolher não apenas para ser membro
da Comissão Científica do Prêmio Qualidade Minas mas também
para presidi-la. A comissão tem, entre os seus membros,
figuras como Emerson de Almeida, Presidente da Fundação Dom
Cabral; Hidemburgo Pereira Diniz, Presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais; José Alencar Gomes da
Silva, Presidente da Federação das Indústrias de Minas
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Gerais; Lúcia Bemquerer, Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais; Luiz Aurel lana Gama Andrade, Presidente da
Fundação João Pinheiro; Nagib Caiu El Abras, Presidente do
Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte, Dr. Ronaldo
Tadeu Pena, Presidente da Fundação Christiano Otoni e o Dr.
Stephan Salej, Presidente do CEBRAE de Minas Gerais. Foi,
para mim, uma grande honra presidir essa comissão e agradeço
ao jornalista Oswaldo Nobre.
Quero cumprimentar as instituições e empresas de Minas
Gerais que, acreditando nessa iniciativa do jornal "O
Debate' e da Ëxitus Eventos e Promoções, apresentaram-se
como candidatos a receber, este ano, o Prêmio Qualidade
Minas 1993. O Prêmio, instituído pelo jornal "O Debate" e
pela Exitus Eventos e Promoções, mereceu, desde o primeiro
momento, de todos nós, Governo e empresários, o apoio e a
colaboração necessária. O trabalho realizado pela Comissão
Científica, que reuniu, como vimos, as principais lideranças
empresariais do Estado, acompanhadas por seus assessores
específicos, aconteceu num clima extremamente amistoso e
cordial. Todos entendemos que estávamos frente a uma grande
responsabilidade, já que todas as empresas estavam merecendo
o prêmio. A seleção dos critérios, a adequação dos dossiês a
eles foram a parte mais importante do trabalho. O elenco das
vencedoras valoriza, acima de tudo, o prêmio instituído. Não
tenho nenhuma dúvida de que, daqui para frente, cristaliza-
se ainda mais o enorme valor do prêmio instituído pelo
jornal O Debate. Foram vencedoras do Prêmio Qualidade
Minas 1993: em lg lugar, na categoria acadêmica, a Escola
Estadual Madre Carmelita. De modo muito especial, como
educador e professor, quero, neste momento, destacar que o
Prêmio Qualidade Minas valoriza a empresa por assumir como
responsabilidade da empresa moderna o compromisso com a
qualidade e a produtividade. Essa atitude é extremamente
inovadora e merece destaque neste momento, uma vez que se
trata de uma escola estadual que, em caráter absolutamente
pioneiro, assumiu o programa de qualidade total como
necessário ã melhoria da qualidade do ensino. E uma
iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria da
Educação, a qual essa escola assumiu, em caráter pioneiro.
Na categoria automotiva, a Fiat Automóveis; na categoria
bancária, o Sistema Financeiro Agrimisa; na categoria
comércio, a Agua de Cheiro; na categoria construção civil, a
M.Roscoe S.A. na categoria eletrônica, a SIO
Microeletrônica; na categoria mineração, a Cia. Vale do Rio
Doce; na categoria serviços, a Cia. de Seguros Minas Brasil
e, na categoria siderurgia, metalurgia e química, o
conglomerado Belga-Mineira.
Nesta primeira vez, tomamos a cautela de premiar aquelas
instituições ou empresas que, de fato, possuam um programa
de qualidade total implantado ou em andamento, já com alguns
resultados visíveis. Felizmente, algumas unanimidades eram
latentes. As empresas que, em seguida, receberão o referido
diploma, em sua respectiva categoria, representam o
pioneirismo mineiro no trato da qualidade total. A
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personalidade Qualidade Minas 1993 não poderia ser outra
pessoa: o Prof. Vicente Falconi Campos é o pioneiro e o
responsável pela implantação da qualidade total na maioria
das grandes empresas brasileiras. Mais uma vez, é Minas no
comando da trajetória do Pais.
Como Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de
Minas Gerais, é especialmente relevante que eu tenha
participado de uma comissão científica que premiou um elenco
tão grande de empresas, destacando o trabalho e o esforço
que vem sendo feito em nosso Estado, nessa área. Finalmente,
em nome do Governador Hélio Garcia, que tenho a honra de
representar neste momento, e em meu próprio nome desejo
cumprimentar o jornal "0 Debate, através do jornalista
Oswaldo Nobre, e também os demais diretores, jornalistas e
funcionários do jornal, pelos seus 40 anos. Quero
cumprimentar todos aqueles que, nesta noite, são
distinguidos pelo jornal e pela Exitus Eventos e Promoções e
que foram escolhidos pela Comissão Científica para receber o
Prêmio Qualidade Minas 1993. Muito obrigado.

Entrega dos Diplomas aos Agraciados
O Sr. Presidente - Neste momento, será iniciada a
solenidade de entrega dos diplomas aos agraciados com o
Prêmio Qualidade Minas 1993.
Com a palavra, o Sr. Hernani de Castro.
O Sr. Hernani de Castro - Há exatamente nove meses, o
jornalista Eduardo Nobre, em uma festa de confraternização
em um curso de sensibilização para a qualidade total,
recebia o apoio necessário para a instituição do Prêmio
Qualidade Minas.
Em janeiro deste ano, estava instituído e devidamente
registrado o prêmio que irá anualmente agraciar as
iniciativas, ações e atitudes das empresas de Minas no que
se refere ao desenvolvimento e implantação de programas de
gestão para a qualidade total e que já tenham resultados e
ganhos indiscutíveis em produtividade, competitividade e
rentabilidade, com a conseqüente geração de efeitos
positivos junto à comunidade.
o prêmio poderá ou não premiar as empresas nas seguintes
categorias: Acadêmica, Alimentar, Bancária, Comercial,
Comunicações, Construção Civil, Construção Pesada e
Automotiva, Eletro- Eletrônica-Mecânica Fina, Mineração,
Serviços, Transportes, Têxtil e Siderurgia-Metalurgia-

Química. Este ano, algumas categorias não tiveram
vencedores.
Um dos pontos mais importantes foi a escolha da comissão

científica, que, desde o primeiro momento, apoiou de forma
absoluta todo o regulamento do prêmio e à qual agradecemos
na pessoa do seu Presidente, Deputado e Secretário Dr.
Octávio Elisio Alves de Brito. Os grandes representantes
empresariais são os responsáveis pelos agraciados de hoje.
Entre os dez agraciados de 1993, não há como encontrar uma
só dúvida sobre o empenho, o dinamismo e a dedicação de seus
dirigentes e sobre a representatividade de cada empresa em
seu setor. Ao Prof. Vicente Falconi Campos, também meu ex-
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professor, conseguimos resgatar seu pioneirismo e sua
contribuição à Qualidade Total em nosso Pais.

Vencedora na Categoria Siderurgia-Metalurgia-Química:
Conglomerado Belga-Mineira

O Conglomerado Belgo-Mineira reúne 37 empresas que atuam
nos setores de mineração, reflorestamento e carvoejamento,
agropecuária, produção de fio-máquina, arames, cabos,
parafusos e peças automotivas e de prestação de serviços.
Liderado pela Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, empresa
nacional de capital aberto e maior produtora de arames das
Américas, esse conjunto fatura mais de US$1.000.000.000,00
por ano, sendo responsável por 18,5 mil empregos diretos.
Em 1989, no mês de abril, foi implantado seu programa de

garantia de qualidade no âmbito da siderurgia etrefilarias,
com o apoio da Fundação Christiano Ottoni. A frente do
conglomerado, seu Presidente, Dr. François Moyen.
Para receber o diploma, o Dr. Alonso Starling Neto, Diretor

de Produtos Siderúrgicos do Conglomerado Belga-Mineira.
Fará a entrega seu patrono, Dr. Miguel Augusto Gonçalves de

Souza.
Vencedora na Categoria Acadêmica: Escola Estadual Madre

Carmelita
Instalada em 5/2/60 com o nome de Escolas Primárias Anexas

ao Instituto Nossa Senhora da Piedade, casa pertencente à
Congregação das Irmãs Auxiliares, denominou-se Escola
Estadual Madre Carmelita, de lo Grau, em 1974, e, em 1987,
teve incluído em seu currículo o ensino de 2g grau.
A escola foi escolhida como projeto-piloto na implantação
do programa de qualidade total aplicado à educação, cujo
inicio se deu em 13/2/92, com o envolvimento da Diretoria,
das professoras, dos funcionários e de todos os alunos da
escola. O projeto é custeado pela Fundação Christiano
Ottoni, e a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
é a responsável pelo treinamento e pela reciclagem das
professoras-
Pelo seu plano de ação para melhoria do desempenho e pela

visão de futuro da atual Diretora, Profa Elci Pimenta Costa
Santos, a Escola Estadual Madre Carmelita recebe o Prêmio
Qualidade Minas 1993.
Como patrono, o Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da
Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui representado
pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão, Prof. Eduardo Santa
Cecilia.
Vencedora na Categoria Eletro-Eletrônica-Mecância Fina: SID

Microeletrônica
A história da SID Microeletrônica se confunde com a própria

história da microeletrónica no Brasil, desde o ano de 1962.
Trata-se da sucessora da PHIBRASE, que foi pioneira na
América Latina em escala industrial da difusão de
transistores e circuitos integrados.
A empresa está capacitada a produzir circuitos integrados
lineares e digitais desde a difusão até o teste final, em
volume de 30 milhões de unidades por ano, transistores de
pequena e média potência, desde a difusão até o teste final,
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em volume de 140 milhões de unidades por ano, transístores
de potência da montagem ao teste final em volume de 10
milhões por ano.
E uma das pioneiras na qualidade total em Minas e no
Brasil, tendo sido certificada pelo INMETRO na norma ISO
9002 e conquistado o prêmio de qualidade da FORO como
fornecedora preferencial da montadora norte-americana.
Para receber o diploma, o seu Presidente, Dr. Wilson Luiz

Martins Leal.
Como patrono, o Senador Albano Franco, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, aqui representado pelo
Dr. Mauricio Roscoe, Vice-Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Vencedora na Categoria Automotiva: FIAT Automóveis
Implantada em 1976 no vizinho Município de Betim, a FIAT

Automóveis revolucionou o parque industrial mineiro,

trazendo atrás de si um incontável número de outras
indústrias.
O compromisso FIAT com a qualidade foi assinado em 13/2/89
por toda a alta direção da empresa, resumindo-se na
satisfação do cliente, no trabalho participativo, no
aperfeiçoamento continuo e na competitividade.
1992 foi um ano muito positivo para a empresa com um
recorde histórico de vendas no mercado interno, um
incremento das exportações, um aumento da produção, um
domínio absoluto do exigente mercado de táxis, com
lançamentos de novos e bem-sucedidos produtos no mercado,
adoção de tecnologias inéditas entre os automóveis
nacionais, maior investimento e maior faturamento e maior
reconhecimento por parte do público consumidor com relação à
qualidade e á modernidade da marca FIAT. A frente da
empresa, seu Presidente, Dr. Silvano Valentino.
Para receber o diploma respectivo, o Diretor de Relações
Externas da FIAT do Brasil, Dr. José Eduardo de Lima
Fere  ra.
Como patrono, o Dr. Luis Adelar Schauer, Presidente da
ANFAVEA, aqui representado pelo Dr. Rodrigo Octávio Coutinho
Filho, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros.

Vencedora na Categoria Comércio: Grupo Agua de Cheiro
Um dos pioneiros na implantação do sistema de Franchising"
na América Latina, o Grupo Água de Cheiro possui 450 lojas
distribuídas pelo Brasil, as quais são o aval de empresários
que acreditam e apostam no negócio, empregando 1.600
funcionários.
Em junho de 1992, o grupo foi prestigiado pela concessão do
selo de qualidade ABF - Associação Brasileira de
Franchising, que representa toda a seriedade e
responsabilidade com que o grupo trabalha a relação com os
franqueados, havendo até uma empresa para tratar
especialmente do assunto - a AC Consultoria e Franchising
Ltda. Essa empresa cuida do conceito da marca e da qualidade
dos produtos.
Com 11% de mercado, é uma das franquias mais respeitadas dc
Pais. A empresa chega a destinar 2% da venda de uma série de
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produtos a entidades preservacionistas dentro do projeto
ecologia água de cheiro. Recentemente, foi pioneira no
patrocínio de uma entidade esportiva no País, a Federação
Mineira de Voleibol. Estão á frente da empresa, os irmãos
Elizabeth e Ricardo Pimenta.
Para receber o diploma, a empresária Elizabeth da Cunha

Pimenta, Presidente do Grupo.
Como patrono, o coordenador do Pensamento Nacional das

Bases Empresariais - PNBE -, Dr. Guilherme Peirão Leal.
Vencedora Categoria Bancária: Sistema Financeiro AGRIMISA
O AGRIMISA é um dos dez Bancos nacionais privados mais

antigos do Brasil.
Em 1982, inaugurou sua sede em Belo Horizonte, sendo

adquirido pelo Estado em 1985. Em 1989, foi privatizado, por
meio de licitação pública, passando para o Grupo Góes-
COHABITA e tornando-se a primeira instituição financeira a
ser privatizada no País.
Procurando caracterizar-se como prestador de serviços às
Empresas e às pessoas físicas a elas ligadas, o AGRIMISA
pretende diferenciar-se pelo tipo de atendimento e enfoque
mercadológico, os clientes são os possuidores do Banco. Seu
slogan" AGRIMISA, o seu Banco Particular.
Informação, recursos humanos e tecnologia são três recursos

que têm prioridade nos investimentos do Banco.
Para receber o diploma, seu Presidente, Dr. Edson Piaggio

de Oliveira.
Como patrono, o empresário Guilherme Afif Domingos,
Presidente daConfederação das Associações Comerciais do
Brasil, aqui representado pelo empresário Lúcio Marcos
Bemquerer, Presidente da Associação Comercial de Minas.

Vencedora na Categoria Mineração: Companhia
Vale do Rio Doce

A qualidade total na Vale do Rio Doce é a atividade da
companhia no que diz respeito à sua administração. A
finalidade da implantação da qualidade total é garantir a
sobrevivência da companhia ante as ameaças externas, que são
a concorrência, a redução de preços e dos volumes dos
produtos com os quais a Vale trabalha nos mercados nacional
e internacional, a recessão mundial, a inflação, etc. Uma
das idéias da administração da Vale do Rio Doce é que cada
empregado seja gerente de sua área, dentro da chamada
administração participativa.
Tudo isso representa uma mudança cultural, fundamentando-se
na educação, treinamento e em políticas de recursos humanos.
Já foram treinados mais de 11.000 empregados.
Atualmente, à frente da empresa, Dr. Francisco José

Schettino como seu Presidente.
Para receber o diploma, o superintendente de Tecnologia da

empresa, Dr. Francisco Valadares Póvoa.
Como patrono, Deputado Paulino Cícero, Ministro de Estado
das Minas e Energia, aqui representado pelo Dr. Delfim
Ribeiro, Delegado do Ministério das Minas e Energia em Minas
Gerais.

Vencedora na Categoria Construção Civil:
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M. Roscoe S.A. Engenharia, Indústria e Comércio
Desde a criação da empresa, em 1959, seu Presidente,
Maurício Roscoe, percebeu a necessidade da empresa em
atender as exigências especificas do cliente. E, desde
então, o bom atendimento ao cliente tem sido a preocupação
básica do negócio empresarial
Em 1985, o Presidente começa a participar de cursos
promovidos pela JUSE e pela Fundação Christiano Ottoni sobre
gerenciamento da qualidade. Em 1988, foi formado um comitê
de implementação do controle da qualidade total. Nas obras
foram criados grupos de controle de qualidade compostos de
engenheiros, encarregados, técnicos, administradores e
operários, com o objetivo de estudar processos, detectar
problemas, criar envolvimento com qualidade. Em 1990, foi
criado o Informativo da Qualidade para divulgação e troca de
experiências entre as obras e setores da empresa.
Com o "slogan" confiança, dinamismo e competência, e
satisfazendo o cliente, valorizando o empregado e buscando a
qualidade e competitividade, a M. Roscoe recebe seu diploma
pelas mãos de seu Presidente, Dr. Maurício Roscoe.
Como patrono, o Secretário de Estado da Indústria e
Comércio de Minas Gerais, Dr. Francisco Antônio de Mello
Reis, aqui representado pelo Superintendente de
Industrialização da Secretaria, Dr. Cláudio de Paiva
Ferreira.

Vencedora na Categoria Serviços Companhia de Seguros
Minas-Brasil

Fundada há 55 anos por um grupo de empresários mineiros, a
Minas-Brasil tem matriz em Belo Horizonte e 70
representações em todo o território nacional. Conta
atualmente uma equipe de 1.120 funcionários e atua em todos
os ramos de seguro.
Seu programa de qualidade total teve inicio em fevereiro de
1990, por meio de um seminário proferido pelo Prof. Vicente
Falconi Campos à alta administração da empresa.
Principais planos para este ano: segmentação,
aproveitamento de novos canais de distribuição, parcerias
com corretores de seguro, redução de custos, capacitação e
profissionalização da equipe, orientação da empresa para o
cliente, e continuidade do programa de qualidade total.
Os valores da empresa são: O cliente, o mercado, a
parceria, a qualidade, o lucro, a tecnologia, o estilo
gerencial , a equipe e a visão de futuro.
A frente da empresa, seu Presidente, o Dr. José Carneiro de
Araújo a quem convidamos para receber o diploma; o Vice-
Presidente, Dr. Alberto Oswaldo Continentino de Araújo.
Como patrono, Deputado José Ferraz. Presidente desta Casa,
aqui representado pelo Deputado Elmiro Nascimento, lg-Vice-
Presidente desta Casa.
Personalidade Qualidade Minas 1993: Prof. Vicente Falconi
Campos Engenheiro de Minas e Metalurgista, formado pela
Universidade Federal de Minas Gerais em 1963, é mestre e
doutor pela Cobrado School of Mines, em 1971. Fez no
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Estados Unidos todos os cursos dos grandes mestres DEMING e
JURAN.
Desde 1984, quando esteve pela primeira vez no Japão, vem

trabalhando com qualidade total. A partir de 1987, começou a
trabalhar com os japoneses da JUSE, entidade que implantou a
qualidade total no Japão. E professor emérito da Escola de
Engenharia da UEMG. Já orientou várias teses de mestrado e
publicou inúmeros artigos e alguns livros. Seu livro
Gerência da qualidade total, editado em 1989, tem hoje 200
mil cópias em uso. Na área metalúrgica, é consultor da
grande maioria das empresas siderúrgicas brasileiras.
Nascido em 1940, é casado com Dona Marilda Miranda Campos e
tem duas filhas Cristina e Juliana.
Convidamos, portanto, para receber seu diploma, o professor
Vicente Falconi Campos, pioneiro da qualidade total em nosso
Pais, que tem como patrono o Prof. José Israel Vargas,
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.

Pronunciamento da Empresária Elizabeth da Cunha Pimenta
O Sr. Presidente - Com a palavra, a empresária Elizabeth da

Cunha Pimenta, que falará em nome dos agraciados.
A Sra. Elizabetfl da Cunha Pimenta - Sr. Presidente,
autoridades presentes, senhoras e senhores, é com muito
orgulho que aqui estou para falar em nome dos agraciados com
o Prêmio Qualidade Minas. Com esta promoção, a Exitus e o
jornal O Debate" prestigiam o esforço das empresas mineiras
que, no período, se destacaram no cenário nacional
Esse prêmio surge em hora oportuna, quando o Brasil e o

mundo se debatem na escolha de alternativas para superar a
crise e encontram, na qualidade, este caminho. A Exitus e o
jornal "O Debate, com descortino, chamam nossa atenção para
essa nova faceta que deve nortear nossos empreendimentos. A
eles rendemos nossa homenagem por essa visão.
Apesar da recessão que se abateu em nosso Pais nos últimos
dois anos, algumas empresas optaram, corajosamente, por
promover os ajustes necessários. Umas preferiram aguardar os
primeiros movimentos de 1992 e sentir o mercado para tomar
suas decisões. Outras apostaram e investiram na eficiência e
na qualidade dos serviços oferecidos. Lançamentos de novos
produtos marcaram novas conquistas, assim como posturas mais
agressivas de marketing" procuraram conquistar o consumidor
e atender á demanda.
Parceria, produtividade, produtos com qualidade e preços
competitivos compõem sempre a receita para o sucesso, da
mesma forma como o profissionalismo e a seriedade são
ingredientes indispensáveis para se conseguir uma melhoria
constante e atingir a qualidade.
Acabou o amadorismo. Está clara a necessidade que os
empresários sentem de modernizar seus negócios e adaptá-los
ao mercado atual. A competitividade está cada dia mais
presente, trazendo ofertas de novos produtos e serviços,
exigindo uma rápida modernização na estrutura de nossas
empresas.
A década de 90 tem-se caracterizado pelas grandes mudanças,
e, para enfrentá-las, precisamos estar atentos para quatro
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pontos: preocupação com o cliente; trabalho em equipe;
comprometimento dos trabalhadores com a empresa; e,
principalmente, qualidade total.
Não basta sermos melhores do que ontem. Temos de ser mais

atraentes, pois, além de oferecermos um produto ou serviço
de qualidade ao cliente, é necessário encantá-lo. O
pensamento voltado para a qualidade nos negócios pode
estimular também o aumento da produtividade. Criatividade,
cooperação e sentimento de realização são fatores
indispensáveis à sobrevivência das empresas e à manutenção
da competitividade.
Como as empresas que neste momento aqui represento, o Grupo
Água de Cheiro tem procurado contribuir para a verdadeira
revolução da mentalidade empresarial brasileira, e o prêmio
que hoje recebemos, ao reconhecer a nossa participação, faz
aumentar a nossa motivação e, claro, a nossa
responsabilidade.
Hoje sabemos que, mais do que nunca, o homem é o centro da
empresa, como produtor e consumidor de qualidade. Não há
sobrevivência fora da qualidade e da competitividade.
A competitividade que se busca é aquela que se baseia na
produtividade e na qualidade, colocando o capital e o
trabalho não como antagônicos, mas como parceiros, trazendo
com isso o desenvolvimento social e econômico do Pais. Com
uma economia globalizada, o desenvolvimento independe da
ação do indivíduo. Somos, assim, impelidos a buscar uma
maior produtividade para que possamos competir com o mercado
mundial
O cenário internacional está evoluído, ajustado e
modernizado para que possamos competir. No entanto, o papel
do Estado é fundamental na abertura de mercado, dando assim
impulso num novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. A
economia necessita da democracia para frutificar qualidade e
competitividade, numa parceria com o empresariado, em busca
de um melhor desempenho.
Torna-se necessário que o Governo contribua para uma
efetiva estabilidade política e social e que, com um
ajustamento fiscal, promova o equilíbrio necessário para que
as classes empresarial e industrial invistam. Invistam na
produção, na modernização de suas estruturas, na tecnologia
e, finalmente, no treinamento e na capacitação de seus
operários e funcionários.
O aumento da produtividade e da qualidade na indústria
nacional é fundamental para a conquista de novos mercados no
exterior e para a criação de novos empregos para o
trabalhador brasileiro. Só asic conseguiremos construir uma
sociedade mais eficiente, competitiva e justa.
A criação do CONCEC - Conselho Consultivo Empresarial de
Competitividade - pelo Governo Itamar Franco funcionará como
um canal de comunicação entre o Governo e a classe
empresarial, identificando e propondo ações que possibilitem
o aumento dos padrões de qualidade e produtividade das
empresas brasileiras. Segundo o Ministro da Indústria e do
Comércio, José Eduardo Andrade Vieira, o Conselho da
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Competitividade poderá contribuir efetivamente para a
realização de um pacto nacional capaz de promover o
crescimento econômico em bases sociais mais justas, acabando
com o desemprego e contribuindo para o fim da miséria, da
fome e da violência no Brasil.
Senhores, há um caminho inexorável para o Brasil, pois o
mundo tomou o caminho da modernidade e o nosso País vai
seguir por essa trilha.
Os empresários que viveram sob o protecionismo a vida
inteira devem entender que o desenvolvimento e o lucro
exigem riscos. Os tempos da reserva de mercado, que não
exigiam nem competência nem competitividade, já passaram.
Esta é a nossa hora. A hora daqueles que acreditam na
capacidade do povo brasileiro para gerar riquezas e na
competência de seus empresários em promover sua justa
distribuição. Muito obrigada.

Discurso do Ministro José Israel Vargas
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Ministro de Ciência e
Tecnologia, Dr. José Israel Vargas, que falará em nome dos
patronos dos agraciados.
O Sr. Ministro Dr. José Israel Vargas* - Sr. Presidente,

autoridades presentes, senhoras e senhores; a sensibilidade,
a inteligência e o patriotismo de Oswaldo Nobre
transformaram-se em festa da qualidade, digna de sua
trajetória e de seu passado, que incluiu, sem o dizer, nessa
plêiade de tópicos e de prêmios a vários setores, também o
seu jornalismo, que sempre mereceu a admiração de todos os
mineiros e minha amizade particular. Portanto, a ele e ao
jornal O Debate, as nossas mais calorosas felicitações,
não só, como bem disse o Secretário, pelo aniversário do
jornal mas também pelo fato de ele ter transformado esse
aniversário de qualidade em festa da qualidade em Minas
Gerais.
Minhas senhoras e meus senhores, desde sexta-feira, venho
participando de uma série de eventos, três dos quais ligados
á concessão de prêmios na área de ciência e tecnologia:
Prêmio Moinho Santista, em São Paulo, em que foram premiados
um praticante da lógica matemática, de um lado, e da
engenharia aeronáutica, de outro, na pessoa do Brigo.
Cassimiro Montenegro, criador do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, pioneiro nesta área, no Brasil, a quem conheci
ainda como jovem Tenente-Coronel, quando eu, recém-formado
em Minas, também chegava ao ITA. Naquele dia - nunca me
esqueço, ainda há pouco lembrei ao Brigadeiro esse episódio
-, ele estava montado numa bicicleta italiana e me dizia:
Jovem, vamos construir a indústria aeronáutica brasileira".

Com algum ceticismo e seguramente sem tanta fé e confiança
quanto o Brigadeiro, pude dar a mão á palmatória quando, 40
anos depois, tive a oportunidade e a felicidade de batizar o
foguete que lançou o primeiro satélite brasileiro, com o
nome de Cassimiro Montenegro. Participei, também, do Prêmio
Alvaro Alberto, o maior prêmio cientifico do País, outorgado
pelo Presidente Itamar Franco, no Palácio do Planalto, na
sexta-feira. Ontem à noite, participei do prêmio de pesquisa
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na área médica, pela Academia Nacional de Medicina,
concedido por uma empresa privada, tanto quanto o Grupo
Santista, a que me referi - o prêmio 'Moinho Santista" - o
Grupo Sendas. Saudei, nessa ocasião, a necessária e
importante participação da empresa brasileira no fomento da
qualidade, da produção científica, da criatividade
tecnológica, todas elas atividades que constituem motivo
desta festa de hoje. A qualidade é, antes de tudo, uma
atitude. No caso brasileiro, uma mudança fundamental de
atitude, o convencimento de que, como dizem todos os bons
comerciantes, o cliente, o freguês é rei. Nós, como
indústria, ao longo dos últimos 50 anos, nos protegemos por
um sistema arcaico, que teve a sua eficiência, teve sucesso
no momento em que a tecnologia disponível era abundante e
barata. Hoje, em condições nobres, no mercado internacional,
a tecnologia está cada vez menos acessível e cada vez mais
cara, tornando a competitividade da indústria brasileira, da
criatividade brasileira, cada vez mais difícil, como, de
fato, para todos os povos.
Despertados para essa realidade já há algum tempo,
pioneiros como o meu querido amigo e colega Prof. Vicente
Falconi Campos, estimulados - é preciso que se diga - por
ação do próprio Governo, através da Fundação Cristiano
Otoni, onde ele se alojou depois de ter participado
brilhantemente da criação de tecnologia na área metalúrgica,
na Universidade Federal de Minas Gerais, puderam treinar os
primeiros 5 mil especialistas na área da qualidade. O poder
de multiplicação desse grupo foi extraordinário, de modo que
hoje já temos 35 mil pessoas treinadas pela Fundação
Cristiano Otoni, número que vem se ampliando não só por
outras instituições no Estado de Minas Gerais, como a
Fundação Dom Cabral, como também por todo o Brasil, através
de instituições que estiveram, como o Prof. Falconi e seus
colegas, vinculadas às extremas exigências da tecnologia
nuclear. O Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, criado
no Rio de Janeiro, foi o responsável pela difusão dessa nova
mentalidade e dessa nova atitude. Ela está, a meu ver, de
maneira subterrânea, promovendo a expansão considerável do
setor produtivo brasileiro, da atividade produtiva
brasileira, de um ano e meio até esta data.
Na sexta-feira passada, foi inaugurada, em São Paulo, a
Feira de Informática, que é a segunda maior feira do mundo.
A primeira é a que é realizada em Dailas. A de São Paulo
expõe 600 empresas, das quais 200 são estrangeiras, sendo
100 americanas. O setor de informática é um bom indicador
desse desenvolvimento e dessa ativação do mercado produtor
brasileiro. Os levantamentos feitos pela Secretaria de
Informática, que dependem do meu Ministério, indicam que o
setor, em 1992, cresceu, 10,2%. Esperamos que tenha este
ano um crescimento de 12,7%; houve um faturamento em 1992,
da ordem de US$8.500.000.000,00, o que representa cerca de
3% do Produto Interno Bruto brasileiro. Trata-se de um
indicador que confirma o crescimento médio da indústria
brasileira, neste ano, acima de 3%.
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Nós, portanto, como governo, à frente do qual se encontra
entusiasticamente o nosso Presidente Itamar Franco, que é o
primeiro engenheiro Presidente da República, tivemos, no
Império, o Visconde do Rio Branco, mas, na República, S.Ex
é o primeiro. O que contribuiu para caracterizar bem o
comportamento do Presidente é o seu estilo direto, a sua
simplicidade, a sua franqueza, a sua aderência à realidade,
a sua impaciência com essa mesma realidade brasileira tão
cheia de dificuldades e de grandes desafios. Nós estamos
seguros de que tendo nascido um movimento de qualidade no
âmbito da ciência e da tecnologia brasileira,
particularmente da tecnologia mineira, não é por acaso que
os líderes principais do movimento sejam engenheiros nem é
por acaso que a maioria das empresas que hoje são aqui
premiadas também estejam à frente do desenvolvimento
tecnológico do País, empresas tanto nacionais quanto
estrangeiras. A ciência e a tecnologia não são meras
achegas ao desenvolvimento, não são externalizadas ao
desenvolvimento, constituem o cerne do próprio
desenvolvimento. Saber fazer e saber por que se faz tem sido
a história do desenvolvimento do conhecimento do homem desde
que, há milênios, ele deixou a caverna. Tendo transformado e
entendido cada vez mais a natureza, pelo uso da ciência e
tecnologia, o homem tem sido capaz de criar riquezas,
desafios e problemas que deve enfrentar com o mesmo
espírito e com a mesma atitude com que tem enfrentado os
problemas ligados ao desenvolvimento da qualidade, que vêm
sendo enfrentados por toda a parte. E evidente, como bem
assinalou a ilustre empresária que falou em nome dos
premiados, que essa atitude e esses desafios exigiram
competência e coragem. Em Minas Gerais, é bom lembrar o
nosso grande Guimarães Rosa, que dizia: quem vai no aspro
não fantaseia". E também: 'o sapo não pula por boniteza,
mas por percisão'. E a "percisão, é a necessidade a mãe da
criatividade, a mãe da inteligência. Estou seguro de que,
com esse tipo de atitude, de abordagem, com respeito ao
mercado e com esse apreço pelo serviço que se presta ao
cliente - afinal, somos todos clientes, tanto quanto somos
produtores - que nós vamos ter condições de aumentar a nossa
capacidade de competir, tanto interna quanto externamente,
criando, finalmente, condições para que este Pais emerja
rico e soberano, como todos desejamos.
Em nome do Presidente Itamar Franco, trago aos

organizadores deste evento e aos premiados os nossos mais
efusivos cumprimentos, esperando, evidentemente, que esse
exemplo se propague, que ele frutifique cada vez mais, em
beneficio do Brasil. A todos os senhores premiados, ao meu
querido amigo Oswaldo Nobre, aos organizadores desta festa e
à Assembléia Legislativa, centro do poder em Minas, casa do
povo, os meus cumprimentos e, em nome do Presidente, o
melhor desejo de sucesso nessa caminhada, que é permanente,
sem retorno. Boa noite.
(* - Sem revisão do orador.)

Palavras do Sr. Presidente
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O Sr. Presidente - Comemoramos hoje, com grande alegria, os
40 anos de circulação do jornal "0 Debate. Escola de
jornalistas por onde passaram expoentes da imprensa
nacional, as páginas desse órgão de imprensa sempre
estamparam o melhor da política, do esporte e da vida
econômica deste Estado. Graças ao pioneirismo e ao espírito
de luta de Oswaldo Nobre e de seus seguidores Eduardo Nobre
e Luíza Maria Maia Nobre, o jornal sobrevive há quatro
décadas, na prática de uma imprensa ética e sadia,
comprometida com nosso povo e com nossas tradições.
Neste aniversário histórico, 0 Debate" vem oferecer ao
povo mineiro um valioso presente: o Prêmio Qualidade Minas,
que representa um poderoso incentivo á adoção, entre nós, de
uma filosofia gerencial que já assegurou o êxito de grandes
e sólidos grupos econômicos.
A instituição desse prêmio foi um dos grandes
acontecimentos do mundo empresarial mineiro, em 1993. Os
programas de gestão para a qualidade total foram
responsáveis pelo sucesso de inúmeras instituições do
Primeiro Mundo. Sua implementação pelos segmentos mais
avançados de nossas elites produtoras significa um
importante passo para colocar-nos no ritmo da modernidade.
Eles são a resposta para garantir mercado para nossos
produtos, numa conjuntura de competição acirrada. Qualidade
total significa o estabelecimento de novas relações na
cadeia trabalho-produção-consumo. A consideração do
trabalhador como ser humano integral transcende sua mera
inserção passiva no processo produtivo, para torná-lo
parceiro. Assim, ele se alia à instituição na busca do ideal
de perfeição, no contexto de um novo modelo de empresa,
capaz de superar desafios de tempos difíceis:
Distinguindo as lideranças empresariais mineiras que se

colocaram na vanguarda do processo de modernização, o prêmio
é um estimulo aos empreendedores desta terra, para que sigam
o exemplo eloqüente de nossos homenageados de hoje.
Ao encerrarmos esta reunião especial, queremos, em nome do
povo de Minas, cumprimentar os idealizadores desse evento,
que, pela importância e oportunidade, já pode ser
considerado um dos principais acontecimentos de nosso
calendário anual.
Manifestamos, ainda, nossos parabéns aos vencedores do

Qualidade Minas em seu primeiro ano de instituição. O mérito
dos ganhadores é tanto maior quanto melhor conhecemos a
competência, a seriedade e o rigor da comissão cientifica
que os escolheu.
Estendemos nossos cumprimentos a todos os concorrentes
desse certame de capacidade e tino empresarial, ao mesmo
tempo em que conclamamos as elites econômicas mineiras a que
se coloquem na liderança da mobilização para a retomada do
crescimento nacional
Nesse instante decisivo para os destinos de Minas e do
Brasil, o trabalho, a ousadia, a qualidade e a competência
são a solução capaz de recolocar-nos no caminho seguro do
desenvolvimento.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada, e para a extraordinária, também de amanhã, às
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE MEIO AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As doze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Carvalho, Mílton Salies, Wilson
Pires, Alvaro Antônio (substituindo este à Deputada Elisa
Alves, por indicação da Liderança do PRS) e Antônio Fuzatto
(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Wanderley Ávila, Antônio Carlos Pereira
(substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação
da Liderança do PT) e Paulo Carvalho (substituindo a
Deputada Maria Elvira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Meio Ambiente; e Alvaro Antônio,
Antônio Carlos Pereira, Jaime Martins, Wanderley Ávila
(substituindo este ao Deputado Custódio Mattos, por
indicação da Liderança do PSDB) e Bené Guedes (substituindo
o Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do
PTB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Carvalho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda ã leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente suspende a reunião por
5 minutos. As 12h22min, a reunião é reaberta, com a mesma
composição de"quorum". A Presidência comunica que a
finalidade da reunião é apreciar o Projeto de Lei ng 875/92,
de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização do IEF, estabelece níveis de vencimento e dá
outras providências. Esclarece, ainda, que, nos termos do
art. 123 do Regimento Interno, avocou para si a Relatoria da
preliminar de constitucionalidade e designou Relatores do
mérito da matéria os Deputados José Leandro, pela Comissão
de Meio Ambiente, e Alvaro Antônio, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Somente os membros
atuantes na Comissão de Constituição e Justiça poderão votar
a preliminar, assim como os membros atuantes em cada uma das
comissões de mérito votarão os pareceres relativos à sua
comissão. O Deputado Paulo Carvalho, Relator da Comissão de
Constituição e Justiça, faz a leitura do seu parecer, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, com as Emendas do nQ 1 ao 6, do Relator. A
seguir, o Presidente abre a discussão. Neste momento,
comparece à reunião o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
assume as suas funções. 0 Deputado Wanderley Ávila apresenta
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uma proposta de emenda, mas, após ponderações do Relator,
retira-a. Já não havendo quem queira discutir o parecer, o
Presidente coloca-o em votação, sendo ele aprovado. A
Presidência, na ausência do Deputado José Leandro, designado
anteriormente Relator da Comissão de Meio Ambiente,
redistribui o Projeto de Lei ng 875/92 ao Deputado Wanderley
Ávila, que, com a palavra, faz a leitura do seu parecer, o
qual conclui pela aprovação da matéria, com as emendas
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, O
Deputado Antônio Fuzatto se retira da reunião. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Alvaro Antônio,
Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O Deputado faz a leitura do seu parecer, o
qual conclui pela aprovação da proposição, com as Emendas do
ng 1 ao 6, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas do no 7 ao 9, apresentadas pelo
Relator. O Presidente abre a discussão. O Deputado Custódio
Mattos apresenta proposta de emenda, mas, após considerações
do Presidente, retira a sua emenda. O Deputado Antônio
Carlos Pereira apresenta proposta de emenda do Deputado
Antônio Fuzatto. O Presidente passa a proposta de emenda ao
Relator, para que este emita seu parecer. O Relator conclui
pela rejeição da emenda, uma vez que a Emenda ng 8, de sua
autoria, já trata do assunto. Assim, o Deputado Antônio
Carlos Pereira retira a emenda. Encerrada a discussão, o
Presidente coloca o parecer em votação, sendo ele aprovado.
Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Dílzon Melo - Maria José
Haueisen - Jaime Martins - Miguel Barbosa - Sebastião Costa
- Márcio Miranda - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 942/92

(Novo Parecer, nos Termos do 20 do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatór ia

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Antônio Júlio, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo
a liberar o Governo da União dos encargos incidentes sobre a
área remanescente do terreno que lhe fora doado para a
construção do 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 ng 1, e à Comissão de Defesa Social, que
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opinou pela sua aprovação. Recebeu o parecer favorável, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na forma
do Substitutivo ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda ng 1.
Em Plenário, para votação no lg turno, o projeto foi
aprovado na forma do Substitutivo flQ 1 e, tendo sido
rejeitada a emenda, retorna a esta comissão para receber
parecer para o 2g turno.
Esta comissão não aprovou o parecer do Relator, Deputado

Raul Messias, que se manifestou pela rejeição do projeto;
assim, nos termos do 2g do art. 138 do Regimento Interno,
foi nomeado novo Relator para emissão do presente parecer.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa liberar o Governo da União dos

encargos previstos, quando da doação realizada em 1945, pelo
Decreto ng 1.411, de 9/11/45, por meio de escritura pública,
conforme os documentos acostados ao projeto.
A doação ora comentada está condicionada ao uso da área
para construção de instalações militares. Como a União
cumpriu integralmente os compromissos assumidos, a aprovação
do projeto de lei modificará tão-somente a natureza da
doação e liberará a área remanescente, não havendo,
portanto, nenhuma conseqüência de natureza econômico-
financeira.
Por se tratar de matéria que se insere no âmbito da
competência do Estado membro, não há nenhum óbice ou
irregularidade que comprometa a normal tramitação do projeto
nesta Casa Legislativa.

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

942/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Oilzon Melo, Relator -

Antônio Júlio - Maria José Haueisen.
Redação do Vencido no 1g Turno

PROJETO DE LEI NQ 942/92
Autoriza o Poder Executivo a liberar o Governo da União dos
encargos incidentes sobre a área do terreno que lhe foi
doado para a construção de um quartel do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar o
Governo da União dos encargos relativos ao terreno a este
doado para a construção de um quartel do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva, situado no Bairro da
Pampulha, nesta Capital, com área total de 827.225,00 m2
(oitocentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e cinco
metros quadrados), nos termos do art. lg do Decreto-Lei no
1.411, de 9 de novembro de 1945.
Art. 2g - A autorização de que trata o artigo anterior
constará na escritura pública de doação do respectivo
terreno.
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Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

435a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pelo

Deputado Hely Tarquinio
O Deputado Hely Tarquínio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nos termos regimentais, venho a esta tribuna para
oficializar a militância da Bancada do Partido Progressista
nesta Assembléia Legislativa.
A história do Partido Progressista é interessante, podendo
ser ilustrada por uma figura de duas faces. Uma face, de
passado recente, tristonha, contraída, sentindo ainda o
grito e o pulsar das ruas que ensejaram o afastamento
definitivo de um Presidente da República. Ela reflete também
o sentimento e o estado de penúria e humilhação do povo
brasileiro, colocado na 91a posição em relação à qualidade
de vida, embora seja paradoxalmente o 8g PIB do mundo.
Tudo isso tem acontecido por falta crônica de planejamento
e em virtude dos desacertos dos governos anteriores, tendo
como resultados a estagnação da economia, a divida externa
sem solução, os salários achatados e o desafio de
sobreviver contra uma inflação crescente.
Impressionados com a face marcada pelo sofrimento,

acreditamos ter-se tornado imperativo reunir brasileiros,
com sensibilidade politica, identificados com um ideário
simples e claro de reformas. Movidos por esse ideal, a
imagem de tragédia se transfigurou, dando forma a outra
face, de fisionomia descontraída, combinando traços de
serenidade e austeridade, de olhos fixos no presente e no
futuro, fazendo-nos acreditar em princípios sólidos de
confiança e esperança para trabalharmos solidários pela
construção de uma nação rica, soberana, altiva, justa e
livre.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, assim nasceu o PP no
Brasil. A nova legenda tem como Presidente o Dr. Alvaro
Dias, ex-Governador do Paraná, que deixou o Governo com 90%
de aprovação e coloca em evidência o testemunho de vida
pública de seus integrantes ao confiar na competência e na
dedicação à causa cívica, tornando-se a alternativa
partidária de quem reclama por urna nova ordem social justa e
equilibrada.
O PP tem como norma maior a democracia interna, acolhendo
todos sem discriminação. Repele de vez a prepotência, o
arbitrarismo e o sectarismo, convivendo com a busca
constante de uma dialética sem vícios, que intente sobremodo
a grandeza da Nação, do social e do trabalho; confessa seu
respeito ao pluralismo de idéias, culturas e etnias; promete
lutar pelas liberdades democráticas num ambiente fraterno;
diminuir as desigualdades sociais e aumentar ou tornar
iguais as oportunidades para todos, no sentido de promover a
dignidade da vida do cidadão.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, nenhum partido consegue ser
forte no Pais, sem ter antes uma base forte em Minas Gerais.
Aqui ele já nasceu grande, tendo como Presidente o Dr. Hélio
Costa, que obteve mais de 3 milhões de votos nas últimas
eleições. A Bancada é composta por 10 companheiros
Deputados, tendendo a aumentar seu número nesta Casa.
Em Minas Gerais, o PP representa a união da força e da

esperança, com um programa moderno e compatível, que atende
os interesses das diferenças regionais, com ações
pragmáticas para ajudar a sociedade política e o povo a
transpor as múltiplas barreiras que se nos impõem em nosso
Estado, no momento, causando a fome e a miséria de grande
parte da população.
Estaremos atentos aos projetos em tramitação nesta Casa,
fazendo oposição construtiva. E condição sine qua non para
os membros da Bancada do PP não participar do BRD. Vamos
adotar o lema de que tudo que for bom para o povo será bom
para todos os partidos, e tudo o que for bom só para um
partido ou grupo, geralmente, será mau para o povo. Nosso
Partido Progressista deseja e quer um Poder Legislativo
forte, independente, em equilíbrio com os outros Poderes,
rejeitando qualquer tentativa de submissão para acomodar
interesses suspeitos. Quer a atuação verdadeira do povo
nesta Casa do Legislativo, levantando a bandeira da
democracia, de modo participativo, solidário, pluralista,
isto é, o povo participando ativamente, com consciência das
decisões políticas, pois, somente assim é possível fazer da
política um instrumento de transformações sociais.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Bancada do
PP, com fé e razão, vai ocupar de modo efetivo o seu espaço
nesta Assembléia, com ânimo e determinação, de forma ética e
responsável, para atender os interesses do povo mineiro.
Muito obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)

435a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pelo

Deputado Jorge Eduardo
O Deputado Jorge Eduardo* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, faço minhas as palavras do
Governador Hélio Garcia: 'A hora é de alegria, porque
finalmente vão começar as obras de duplicação da BR-381,
rodovia que faz a ligação Minas-São Paulo.
Particularmente, só tenho elogios para fazer ao Governador,

Dr. Hélio Garcia, ao Secretário de Estado dos Transportes e
Obras Públicas, Or. Dano Rutier Duarte, e ao Secretário da
Fazenda, Dr. Roberto Brant, responsáveis por todos os passos
dados para que os recursos necessários a essa duplicação
fossem garantidos pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento e pelo Governo Federal.
Esse esforço conjunto feito até o momento será coroado no

dia 30 próximo, quando os Governadores de Minas, Dr. Hélio
Garcia, e de São paulo, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, ou
seus representantes, assinarão, na sede do BID, em
Washington, o contrato definitivo da duplicação da Fernão
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Dias. Depois dessa data, as horas serão de alegria e também
de trabalho intenso.
Para essa obra, como todos sabem, estão assegurados
investimentos da ordem de US$1.000.000.000,00, sendo que, na
primeira etapa da duplicação, serão gastos
US$570.000.000,00. Ao BID caberá a garantia de 50% desses
recursos e outros 25% ficarão a cargo da União. Os Governos
de Minas e de São Paulo serão responsáveis pela
contrapartida de 15% e de 10%, respectivamente.
Srs. Deputados, quero salientar aqui que o atual Governo
não está preocupado somente com a duplicação da BR-381 e que
não é a Fernão Dias a grande e solitária obra do Governo
Hélio Garcia.
Muito se tem feito e se está fazendo pelo complexo
rodoviário de Minas. O DER-MG vem trabalhando na recuperação
e na construção de terceiras pistas em alguns trechos mais
perigosos da Fernão Dias e de outras estradas dessa
imensurável malha de rodovias.
Em nossas andanças, pelo sul do Estado e outras regiões,
posso testemunhar in loco todo esse trabalho que não é de
um dia ou de um mês. E permanente e constante a vigilância
nas estradas de maior tráfego. De Norte a Sul, de Leste a
Oeste encontramos a mão dinâmica do Governo abrindo novas
frentes de obras.
Podemos citar algumas sem enumerar todas: Rodovia 497 - no

Triângulo, inaugurada recentemente; reconstrução da rodovia
que liga Varginha a Paraguaçu, passando por Eloy Mendes, no
Sul de Minas; inicio de construção da MG-70, que liga
Monsenhor Paulo a Carvalhópolis; reconstrução da rodovia que
liga Passos a Carmo do Rio Claro, a Alterosa e a Areado, no
Sudoeste; divisa com o Estado de São Paulo - de Arceburgo,
Guaranésia, Guaxupé, Muzambinho e Monte Santo; no Noroeste -
Unai, Garapuava, Arinos, Buritis, Brasilândia e
Bonfinópolis; no Alto Parnaiba - Patos, Presidente Olegário,
Patrocínio; nas microrregiões de Campo Belo e Divinópolis,
várias estradas estão sendo melhoradas, pavimentadas ou
reconstruídas.
Sabemos que em outras regiões o mesmo acontece. Em termos
numéricos temos informações oficiais de que até o momento já
foram pavimentados mais de 750km de estradas; construidos 17
terminais rodoviários, 750 abrigos nas estradas e
recuperadas 445 pontes e pontilhões.
As máquinas do DER-MO estão espalhadas por todo o Estado.
São comportamentos como esses que nos deixam tranqüilos, na
certeza de que as metas estabelecidas serão fielmente
cumpridas.
E preciso ressaltar ainda a importância do convênio do DER-
MG com 205 Prefeituras para a aplicação de material
betuminoso na recuperação de vias públicas.
Quero aproveitar a oportunidade que tenho de falar desta
tribuna para dar destaque ao programa BID II. Baseado nesse
programa outros 2.000km de estradas serão recuperados por
meio de revestimento primário, de cascalhamento e de outras
melhorias. 0 BID II, que não é um programa tão divulgado,
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vai investir US$400.000.000,00 nessas obras até o final do
Governo Hélio Garcia.
Como se vê, Srs. Deputados, não se pode apenas elogiar o
esforço e o interesse do Governo na duplicação da Fernão
Dias, obra sonhada pelos mineiros. Necessário se torna
enaltecer o dinamismo com que esse mesmo Governo atende às
carências de seus governados, investindo em muitas frentes
de obras, em todas as direções do Estado.
Srs. Deputados, todo esse empenho há de ser difundido pelos
mineiros conscientes, que reconhecem uma grande obra por
meio de centenas de outras, que, em conjunto, abrem novas
oportunidades de investimentos em nosso Estado e melhoram a
qualidade de vida de nosso povo. Muito obrigado!
(* - Sem revisão do orador.)

435a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pela

Deputada Maria Olivia
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, incumbida que fui pelo Sr. Presidente de
representar esta Casa no Fórum de Integração para Melhoria
Ambiental da Bacia do Alto São Francisco, que aconteceu em
Lagoa da Prata, na sexta-feira próxima passada, dia 17,
venho apresentar o resultado daquele fórum.
Anteriormente àquela reunião, compareci, também a convite
desta Presidência, ao encontro da CIPE - São Francisco
(Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco),
realizado em Brasília, dia 16 do corrente mês, na sede da
CODEVASF.
Existe uma preocupação nacional com a vida do Rio São
Francisco, com suas populações ribeirinhas, com sua bacia,
ao longo de toda a sua extensão, com a preservação das matas
chiares e da flora nativa da bacia, diante de um histórico
e crônico processo de degradação e de exploração predatória
do rio da integração nacional.
Em Lagoa da Prata, onde se discutiram os problemas do Alto

São Francisco, participaram do evento, como coordenadores e
colaborabores, as seguintes entidades: Secretaria de Estado
de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente, representada pelo
Secretário Octávio Elisio; Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; representante do Ministro de
Estado das Minas e Energia e, ainda, representantes da
EMATER, IEF, CETEC, FEAM, CODEVASF, IBAMA, CEMIG, DER, IGA,
COPASA, CEEIFASF e Prefeitos de quase todos os municípios
das associações AMVI, AMASF e AMECO.
Da reunião saiu a carta de intenções que peço vênia aos
nobres colegas para ler: ( Lê:)

Carta de Intenções *
Lagoa da Prata, 17 de setembro de 1993.

A sociedade civil organizada e os representantes dos
poderes públicos, Executivo e Legislativo, federais,
estadual e municipais presentes ao Fórum de Integração para
Melhoria Ambiental da Bacia do Alto São Francisco
considerando que:
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a) há necessidade de uma ação integrada nos níveis
municipais, estadual e federal para tratamento das questões
ambientais e de todos os assuntos com elas relacionados;
b) a região correspondente à parte da bacia do Alto São

Francisco tem sido palco de ações antrópicas degradadoras e
comprometimento na geração dos recursos hídricos, propõem
que sejam implementadas e efetivadas com racionalidade e
urgência o que se segue:

1 - adotar políticas públicas para a região,
compatibilizadas com os princípios do desenvolvimento
sustentável
2 - adequar, complementar e publicar o Diagnóstico

Ambiental da Sub-bacia do Alto São Francisco;
3 - criar CODEMAS nos municípios da sub-bacia;
4 - equacionar os problemas ambientais existentes
planejando ações mitigadoras;
5 - apoiar a elaboração de projetos ambientais para a

bacia;
6 - haver comprometimento responsável dos órgãos e
entidades abaixo relacionados, com as questões de sua
competência especifica:
6.1. CODEVASF: participar efetivamente do programa de

melhoria da Bacia do Alto São Francisco incluindo recursos
orçamentários para sua viabilização, buscando a integração
de todo o vale; rnonitoramento através de seu sistema de
sensoriamento remoto.
6.2. IEF: produzir mudas especificas para o Programa e

envolvimento de seu corpo técnico nas ações integradas bem
como reciclagem e treinamento de servidores municipais da
Bacia do Alto São Francisco;
6.3. EMATER: implementar Programa de Manejo de Microbacias

Hidrográficas.
6.4. CETECIGA: ceder gratuitamente dados técnicos

coletados na região da bacia.
6.5. FEAM: implementar ações de monitoramento e controle

ambiental na bacia.
6.6. DRH: implantar banco de dados de usuários de água da
bacia e criar associações regionais de usuários de água.
6.7. IBAMA: cuidar das áreas de preservação permanente, da

educação ambiental e assessoramento na elaboração de
material educativo e sua divulgação.
6.8. COPASA e Fundação Nacional de Saúde: cuidar do
assessoramento técnico na elaboração e implantação de
projetos de tratamento de esgotos domésticos.
6.9. Polícia Militar: intensificar, através de ações
próprias, a fiscalização na região e auxiliar na educação
ambiental
6.10. DER-MG: adequar os projetos a serem executados em sua
área de atuação a uma política ambienta] e recuperar as
áreas por degradadas.
6.11. CEMIG: desenvolver ações de eletrificação urbana e
rural e de políticas de desenvolvimento regional que possam
constituir-se em instrumentos de promoção social integrada.
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6.12. CEEIVASF: apoiar a criação de subcomitês de bacias na
região do Alto e Alto Médio São Francisco.
Sr. Presidente, agradeço a honra que me foi concedida de
representar o povo do Alto São Francisco e esta Casa naquele
evento tão importante, que aconteceu na minha terra natal,
Lagoa da Prata. Obrigada.

- Publicado de acordo com _o texto original.)
435a REUNIÃOORDINÁRIA

Discurso Proferido em 21/9/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, o velho
Sertholt Brecht costumava afirmar que a política não pode
existir sem compromisso com a verdade. Obviamente, o
teatrólogo não tinha a pretensão de ser possuidor da verdade
absoluta, e também nós, pelo menos, procuramos não
estabelecer um compromisso com os erros.
Faço questão, antes de entrar no conteúdo que pretendo
rapidamente tratar, de fazer uma correção sobre um
pronunciamento por mim realizado na semana anterior, quando
tratava dos lamentáveis episódios perpetrados pelas Policias
Militar e Civil deste Estado. Naquela oportunidade, eu me
referi, também, nesta tribuna, à ação - e nesse aspecto não
há nada a corrigir - provocadora do 'Movimento
Revolucionário 8 de Outubro - MR-8. Só que eu imputei ao MR-
8 uma responsabilidade que, de fato, como verificamos
depois, não lhe cabe. Eu fiz alusão, naquele pronunciamento,
ao cartaz que tanta satisfação e prazer está dando a
alguns de nossos colegas, que está sendo afixado nas
repartições estaduais e que está tendo um fluxo muito forte
dentro da Assembléia Legislativa. Erroneamente,
responsabilizei o MR-8, na medida em que uma das CGTs assina
aquele cartaz, por tê-lo também corroborado. Então, quero,
aqui nesta tribuna, que foi de onde lancei a acusação - se é
que isso pode ser chamado de acusação -, corrigir o meu
pronunciamento. De fato, não é a central sindical à qual ele
está vinculado que assina o cartaz. E a outra, aquela
vinculada ao Magri. Isso parece que coloca em boa companhia
os parlamentares que tão prazerosamente divulgam esse
cartaz.
Indo ao nosso tema central, a imprensa, hoje, publica

opiniões de alguns colegas nossos da Assembléia acerca da
nova legislação eleitoral, opiniões essas consideradas
positivas. Não há como negar que, quando o Congresso
Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, debruçou-
se sobre o tema, num momento em que a Nação brasileira vivia
a comoção provocada pelo resultado do processo de
impeachment" de Collor, a soma de expectativas era

extremamente alta, ou seja, esperava-se que, a partir dos
episódios Collor e PC Farias, o Congresso Nacional, que,
naquele momento, se mostrou sintonizado com os anseios da
maioria da sociedade brasileira, mantivesse essa sintonia,
mantivesse essa sensibilidade e tirasse as conclusões
necessárias do episódio, que, sob o ponto de vista do
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exercício democrático, só engrandeceu este Pais, a nossa
história e as instituições. Em que pese a essa expectativa
favorável, o risco que temos, hoje, é o de que a nova
legislação consiga ser pior do que a péssima legislação que
está em vigor.
Até por uma questão de tempo, vou me ater a três aspectos
do projeto da nova lei que, hoje, já tramita no Senado, onde
talvez esteja a única esperança que nos resta de vê-lo
melhorado, aperfeiçoado e corrigido nas suas distorções.
Primeiro: a questão das doações. Todos nós sabemos - mesmo
porque a taxa de hipocrisia não é pequena nesse assunto -
que boa parte das campanhas políticas no Brasil são
sustentadas a partir de recursos não muito públicos, nada
transparentes e, em geral, muito questionáveis. O episódio
do "impeachment" serviu para colocar a nu o esquema da
caixinha dois, das caixinhas eleitorais, do
superfaturamento, do desvio de recursos públicos e privados
a fim de canalizá-los para o financiamento de campanhas.
Pois bem. O que faz o projeto da nova legislação? Ao invés
de enfrentar, ao invés de se debruçar sobre o problema, que
não é pequeno, ao invés de tentar fazer com que as eleições
sejam, de fato, uma expressão da vontade popular, o projeto
que foi aprovado na Câmara dos Deputados simplesmente
legalizou a falcatrua, legalizou o abuso do poder econômico,
legalizou o peso quase que determinante dos grandes grupos
naquilo que deveria ser a vontade soberana dos cidadãos
deste País.
O que diz a lei? Uma pessoa física, um indivíduo, pode, da
sua renda bruta, tirar até 10% para financiamento de
campanhas. No que diz respeito ás empresas, até 2% do
faturamento das empresas pode ser destinado ao financiamento
de campanhas. Se, num determinado momento, o debate na
Câmara dos Deputados estabelecia um teto, ao final, esse
teto simplesmente desapareceu.
o jornalista Jânio de Freitas dá um exemplo muito
interessante a esse respeito, na edição de hoje da Folha de
S. Paulo. Diz ele: Empresas com faturamento entre
US$200.000.000,00 e a maior delas, a Autolatina, são 195.
Sozinha, a Autolatina, com seus US$5.192.400.000,00, poderá
aplicar quase US$104.000.000,00. E vejam que isso é com base
no faturamento de 1992, muito maior do que o esperado para
este ano, quando as vendas de carros caminham para o
recorde. Como os próprios Deputados consideraram, quando
discutiam limites para os gastos, que US$500.000,00 seriam
um teto suficiente para eleger um Deputado, conclui-se que
só a Autolatina estará potencialmente habilitada a eleger
uns 200 deles. Quase a maioria da Câmara.
Este é o projeto que o Congresso Nacional está votando. Ele
tem mais aspectos trágicos, porque não só não estipula
limites como garante o sigilo, ainda que aparentemente o
Tribunal Regional Eleitoral tenha acesso ás contas. Todos
nós sabemos que o TRE não está minimamente aparelhado para
fiscalizar conta alguma, muito menos para fiscalizar
balanços de empresas, ou seja, não vai ser através do TRE
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que virá essa fiscalização. Se a garantia do único argumento
que poderia validar a possibilidade de as empresas privadas
financiarem campanhas - o de que a sociedade poderia
identificar, com muita clareza, que setores econômicos, que
grupos econômicos financiavam este ou aquele candidato - era
a contrapartida da publicidade, isso o projeto de lei tratou
de eliminar por completo. Mais grave ainda. Garante-se o
sigilo acumulado com abatimento no Imposto de Renda. Ou
seja, o projeto vem estimular a velha indústria de recibos.
O projeto vem permitir aquela velha maracutaia de que eu
te apóio com 200, e você me dá recibo de 400. E a sociedade
paga. A sociedade estará financiando campanhas eleitorais,
sem poder se posicionar, sem a clareza necessária.
Não sou daqueles que acreditam em teorias conspiratórias da
história. Não sou daqueles que conseguem ver maquinações
subterrâneas em todas as decisões e todos os ditames que se
estabelecem neste País e no mundo. Agora, fica difícil não
se concluir, a partir do projeto aprovado pela Câmara dos
Deputados, que existe um objetivo determinado, que, com esse
projeto, não se busca apenas garantir a perpetuação de uma
série de distorções que a lei eleitoral já abriga; que ele
se destina, com muita clareza, a impedir que uma determinada
candidatura consiga prosperar. O que é curioso. As empresas
podem investir, com sigilo e com desconto no Imposto de
Renda; os indivíduos podem investir, com sigilo e com
desconto no Imposto de Renda. Agora, as organizações
sindicais são proibidas. Ainda que por decisão de suas
assembléias, a elas não é permitido aplicar recursos neste
ou naquele candidato. Por que não? Por que as entidades de
trabalhadores não poderão optar por seus candidatos? Essa
manipulação clara, esse casuísmo não se limita apenas á
questão da verba. Ele adquire a sua dimensão maior quando
nós tratamos do programa de televisão.
Na última campanha que fizemos, era curioso vermos o
candidato da união de Minas, o atual Governador, que
raríssirnas vezes conseguia brindar o eleitorado de Minas com
o som de sua voz. Assistimos a grandes shows de Mílton
Nascimento. Em nenhum momento, o candidato ao Governo Hélio
Garcia conseguia nos brindar com suas idéias.
O objetivo de, hoje, fazermos voltar a história, de
fazermos voltar aquilo que a Lei Falcão estabelecia, ao
sacramentar que o que existe em termos de recursos
tecnológicos propiciados pela televisão tem que ser
eliminado do processo eleitoral, é, unicamente, o seguinte:
evitar que a única candidatura, neste Pais, capaz de
mobilizar setores, capaz de colocar homens e mulheres nas
ruas, capaz de fazer fantásticas manifestações, não mais o
faça. Certamente, alguém vai fazer, porque, efetivamente,
com essa legislação, quem vai fazer a tradução, a leitura, a
campanha eleitoral de fato não serão os programas do TRE,
mas as grandes redes de televisão, que vão proceder como
naquela pequena manipulação que foi feita pela Rede Globo
na última eleição. Hoje, criaram-se todas as condições para
se fazer uma grande manipulação. Quem vai falar dos grandes
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e pequenos comícios, das grandes e pequenas campanhas não
serão os partidos e as candidaturas: serão as grandes redes
de televisão.
Gostaria de fazer uma pequena observação sobre o voto em

branco. Considerar o voto em branco como voto válido é negar
a vontade do eleitor, é distorcer o resultado das urnas.
Alguns dos eleitores que votam em branco podem fazê-lo por
ignorância, por erro, por falta de vontade apenas, mas, num
pais onde permanece a instituição do voto obrigatório, o
voto em branco tem que ser considerado como a vontade
daquele que quis votar em branco. Permitir que o voto em
branco seja considerado como válido não só desrespeita esse
eleitor como distorce  resultado eleitoral e viabiliza,
como ocorre em inúmeras eleições, que aqueles mais votados
não consigam se eleger, e urna soma de pequenas fitinhas
consiga garantir sua legenda e distorcer a vontade
eleitoral.
Voltaremos a esse tema. E fundamental. A prevalecer a
tendência verificada na tramitação do projeto da nova lei,
que tem um único e pequeno mérito, que é o de tentar limitar
minimamente as siglas neste País, melhor ficarem com a
legislação que ai está. Antes uma boca rota do que um mau
remendo. Muito obrigado.

435g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não resta a menor dúvida de que o ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira tem muita razão na maioria
das propostas que traz ao debate e à consideração deste
Plenário. Mas o exalto na parte em que ele volta atrás -
isso até chega a ser uma virtude quando nos equivocamos em
colocações - e refaz um posicionamento a respeito do MR-B.
No que se refere ao seu posicionamento a respeito dos
cartazes, a essa onda que se faz no Estado inteiro, eu
gostaria de trazer a minha solidariedade ao ilustre
Deputado. E claro que não podemos apoiar um movimento de
cartazes desse tipo. Assim como nós nos chocamos com os
primeiros cartazes, temos que manifestar a nossa repulsa
também com relação aos segundos. A gente percebe que, tanto
num momento como no outro, um atacando o posicionamento do
PT com referência à Prefeitura de Belo Horizonte e o outro
referindo-se ao pagamento do funcionalismo estadual,
evidentemente, nenhum Deputado teve culpa. No entanto, fomos
atacados dessa maneira. Mas acredito que, evoluindo, a
política vai nos permitir conclusões inteiramente
diferentes.
E importante lembrarmos uma outra colocação que ele faz a
respeito da legislação eleitoral. Se bem que ele considere
que o voto válido deva ser respeitado, concluímos que deva
também ser computado, porque é uma manifestação do eleitor.
Seria a conclusão lógica. Mas é claro que vai ocasionar um
problema lá na frente.
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Eu me preocupo com essa questão das doações, para deixar
bem patente que as doações não permitiriam a manipulação e a
escolha de determinados candidatos. O povão, que não tem com
o que contribuir, mas vota, jamais poderá ter um
representante nesta Assembléia ou no Congresso, fruto dessas
campanhas. Ele não tem dinheiro para financiar dessa maneira
a campanha de um Deputado. Donde vamos concluir - e fica a
questão para o debate - que o povo simples, o povo de pé no
chão continuará não tendo representação política neste País.
Mas a colocação vem a propósito porque o assunto que eu
gostaria de trazer ao debate e à análise dos Srs. Deputados
é a colocação da nossa Federação, que eu acho que é uma
balela. Não existe, não funciona, é uma ficção. Estamos
percebendo que, como vícios de governos unitários de épocas
anteriores, o Governo Federal centraliza nas suas mãos não
só o poder de decisão como também o poder de captar e
distribuir recursos. E tem-se a impressão de que, com isso,
os governantes que temos tido querem manter o eleitorado sob
o seu mando e distribuir os recursos para aqueles que vão
apoiá-los ou até mesmo em troca desse apoio, o que,
evidentemente, não é próprio de uma grande Federação, com
que sonhamos, e muito menos de uma Federação democrática.
Estamos vendo isso quando percebemos que muitos Estados
passam por dificuldades e devem, para que saiam das
dificuldades, apoiar o Governo Federal e, até mesmo, devem
ao Governo Federal extrema vassalagem. Também os municípios
se vêem a braços com essa falta de recursos. A impressão que
se tem a respeito dessa Federação Viciosa é a de que ela se
deixa retratar por medidas que o Governo Federal vem tomando
ao longo do tempo.
Ainda agora, como há pouco tempo, reclamávamos dos dados do
IBGE quanto às populações dos nossos municípios. Estamos
constatando que são divulgados, pelo próprio Governo
Federal, dados que não correspondem à verdade. Os Deputados
sabem que os dados populacionais dos municípios vão refletir
na solução ou no resultado dos índices que geram a receita
de cada município no Fundo de Participação. São levados em
conta determinados dados como, por exemplo, rede de esgoto,
população, número de ruas, mas, principalmente, a população.
Nós deveríamos ter tido um censo demográfico do IBGE em
1990, mas, como não atendia aos interesses do Governo
Federal naquela época, ele manipulou os dados e fez com que
o IBGE só nos desse esse resultado dois anos depois. Ora, se
os municípios têm essa participação no fundo em decorrência
dos dados oficiais da população, evidentemente que, ao longo
desses dois anos, os municípios tiveram um tremendo
prejuízo. Eles deixaram de receber de acordo com a população
que têm. Somente agora o IBGE oficializa os dados que foram
publicados no dia 30 de agosto, sob a Resolução ng 20, dando
um prazo de 30 dias para que os municípios possam reclamar.
Nós não vimos, até agora, nenhum município reclamar, muito
embora esteja em vigor uma lei dizendo que não haverá
alterações em dados oficiais de população, durante esse ano.
Acontece que esses dados irão vigorar a partir do ano que
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vem. Então, temos municípios como Itajubá, que foi apontado
com uma população de 70 mil habitantes, quando, na verdade,
tem em torno de 100 mil. Leopoldina foi apontada com uma
população de 45 mil habitantes, quando, na verdade, tem 60
mil habitantes. Muriaé foi apontada como tendo 80 mil
habitantes, quando, na verdade, tem em torno de 100 mil
habitantes.
Chamamos a atenção dos Srs. Deputados para o fato de o
próprio Governo Federal, através do IBGE, falsear os dados
populacionais para beneficiar a si próprio, com prejuízo dos
municípios. É aí que a nossa Federação não funciona. Sabemos
que a Federação poderá alcançar um estágio de
desenvolvimento muito maior se atrair para si recursos
próprios, através da sua competência, mas que divida essa
competência com os municípios. Em países mais adiantados,
como a Alemanha e os EUA, os municípios têm recursos e soma
de competência muito maiores. Estamos vendo, no Brasil,
exatamente o contrário. Para a satisfação pessoal dos
governantes federais, querem os recursos e a competência.
Enquanto isso, os municípios sofrem, nas suas regiões, a
falta de tudo. Se isso é um erro pela própria existência do
que chamamos de Federação, é um erro muito maior sob outros
aspectos, pois as cidades maiores conseguem atrair
população, enquanto que as cidades menores, do interior,
estão se esvaziando, nesse processo migratório, com as
pessoas indo para outras cidades e para as capitais.
Até quando persistirá esse erro de bomba de sucção dos
recursos do interior ou de atração das populações para as
cidades grandes? Isso só faz atrair outros problemas para as
cidades grandes como a necessidade da criação de mais
escolas, de empregos, de sistema de transporte e até mesmo
de aumentar os instrumentos da segurança. As cidades menores
ficarão ao abandono e ao descaso.
Era essa a questão que eu queria trazer para a análise e a
reflexão cívica dos Srs. Deputados. Esperamos que, agora,
com o questionamento da Constituição, possamos ter luzes
para os grandes problemas que atravessamos. Esperamos rever
essa questão de dotar o interior com recursos mais á altura
do nosso povo que, na sua maioria, não mora nas capitais,
nem em Brasília.

435a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvlra* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Maria José Haueisen, tive a oportunidade de
participar, na tarde de ontem, de uma reunião com
representantes de moradores da Pampulha, sobre a qual eu
gostaria de falar aqui. Alguns colegas poderiam dizer que o
assunto que trago a esta tribuna pode estar um pouco
repetitivo. Tenho, porém, esta característica: sou muito
persistente, pois  acredito nas coisas pelas quais me
proponho a lutar. E o que nós chamamos de ferrinho de
dentista: bato, repito, luto, até que, uma hora, se Deus
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quiser, com o nosso empenho e com a força de outros,
consigamos resolver esse problema.
Tenho sete anos de mandato, sem nenhuma pretensão de ser a
Deputada que fez, a Deputada que conseguiu, etc. O Deputado
é apenas uma alavanca. Temos apenas mais facilidade de
abrir portas, de uma forma ou de outra, por bem ou por mal.
Enfim, temos conseguido muitas coisas em nossa vida
política. Não posso reclamar. Consegui muitas coisas, muitas
vitórias, ao lado do povo, seja para Minas Gerais, seja para
algum município, seja para algum setor.
Na reunião de ontem, eu estava ao lado do Conselho das

Associações Comunitárias de Moradores da Pampulha - CONAPAM
- e também, ao lado da recém-criada Associação Ecológica
Pró-Lagoa da Pampulha - AELP -, para falar desse desastre
que está ocorrendo na referida lagoa. Domingo, eu voltei da
Zona da Mata, onde participei de um notável debate com o
Deputado Sebastião Helvécio, na cidade de Coronel Pacheco,
pertinho de Juiz de Fora. Lá estava presente o Deputado
Paulo Delgado, do PT, além do representante do Deputado
Avelino Menezes. Quando sobrevoava a Pampulha no avião em
que eu voltava, em companhia de uma assessora, que não mora
na Pampulha nem conhece aquele bairro, ela disse: Deputada,
realmente, que lástima! Que horror! Que feiúra! A Pampulha
está parecendo um campo de grama, com os aguapés, os
pernilongos. O nosso patrimônio está morrendo.
Eu queria pedir aos companheiros do PT, aqui presentes, que
supliquem a outro companheiro do PT, o Prefeito Patrus
Ananias, aliás uma pessoa muito boa, que acelere o processo
relativo aos aguapés. Já existe uma placa enorme: Operação
Aguapés. Existe uma empresa paulista que está pronta para
começar o serviço. Por que não começar logo, meu Deus do
céu? Já são nove meses de Prefeitura. Isso tem de ser feito
de dois em dois meses ou de três em três meses. Vamos lá
amanhã!
O importante é que se comece o serviço. O que eu vi de cima
- como sou moradora e ando de bicicleta - eu costumo ver de
baixo. E importante que essa operação aguapés' comece logo.
Encontrei uma pessoa que me contou que, nessa noite, não
conseguiu dormir, porque teve de matar 50 pernilongos em seu
quarto. Essa é a situação dos moradores da Pampulha. Lá
moram 800 mil pessoas. Não é uma elite, não.
Tenho aqui, em mãos, uma carta, que me foi entregue ontem
pelo pessoal da CONAPAM. Essa carta foi distribuída pela
Associação Comunitária Vila Santa Rosa e outras entidades,
as quais procuram instalar o conselho popular que está sendo
criado lá na Pampulha. A carta diz que poderão participar
três representantes de cada entidade, etc, etc.
O CONAPAM tem uma posição contrária e nos enviou, ontem,

uma circular assinada por sua diretoria. Ele congrega muitas
pessoas boas e sérias e, agora, vou ler alguns trechos da
carta que ele me enviou. O CONAPAM diz que "vem, novamente,
a público denunciar a maneira política como está sendo
formado o Conselho Popular da Regional da Pampulha, pela
militãncia da Frente BH-Popular'. Discorre ainda, a respeito
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do seminário que foi realizado em fevereiro - Seminário Pró-
Conselho Popular da Região da Pampulha, com a participação e
coordenação da Administração da Regional da Pampulha.
Segundo a carta, o CONAPAM e suas associadas estiveram
presentes e indicaram dois membros para a comissão pró-
conselho. A partir daí, houve a desistência da idéia de se
formar o tão famoso conselho popular. Mas a idéia era muito
forte para morrer naquele seminário, assim como era muito
forte a ânsia dos militantes da Frente BH-Popular de formar
um conselho particular. As reuniões continuaram ás
escondidas, de forma velada, apenas entre os militantes da
Frente BH-Popular. A diretoria diz que eles pegaram várias
reuniões onde o CONAPAM aparecia sem ser convidado; o povo
também não era convidado. Segundo essa carta, isso só
ocorria porque eles são lideranças natas, com
representatividade antiga, eleitos pelo nosso povo e
trabalhando para isso.
Quero reafirmar que não fui eu quem escreveu essa carta.
Ela foi escrita pelo Conselho das Associações de Moradores
da Pampulha. Portanto, gostaria de levar o conteúdo dessa
carta ao conhecimento do Sr. Prefeito de Belo Horizonte,
Patrus Ananias e gostaria de pedir ao ilustre Deputado
Roberto Carvalho, que tem grande relacionamento com o Sr.
Prefeito, que passe às mãos de S. Exa. esta carta de repúdio
e que questiona a forma como está sendo criado esse
conselho.
Tenho em mãos a convocação para a criação desse conselho, e
aqui está a resposta do CONAPAM, com cerca de 800 mil (?)
assinaturas de pessoas residentes na região.
Finalmente, Sr. Presidente, recebi uma carta assinada pelo
Governador de São Paulo, datada de agosto, em que S. Exa.
apresenta passos decisivos em dois programas fundamentais
para o Estado de São Paulo. Trata-se da parceria do setor
público e da iniciativa privada na área de transportes e das
obras de despoluição do Tietê. Portanto, é uma obra do
Governo Fleury, ou seja, do PMDB, que está se tornando
realidade. O Governador Fleury diz, ainda, que, no dia 9,
abriu processos de licitações referentes aos sistemas
rodoviários - Anchieta, Imigrantes, Anhangüera, Bandeirantes
e Castelo Branco - além de dez travessias litorâneas, que
devem gerar investimentos da ordem de US$1.000.000.000,00
nos próximos três anos. Diz, ainda, que a originalidade
maior desse programa é que as concessões não incluem
transferência de patrimônio. Após o prazo de 25 anos, no
caso da Rodovia Anhangüera-Imigrantes, e de 20 anos para os
sistemas Anchieta-Imigrantes-Castelo Branco, o patrimônio
original, acrescido dos investimentos, retornará ao Estado.
Isso é da maior importância. Passarei uma cópia desta carta
à imprensa, porque ela deve ter noticias do que está
acontecendo em São Paulo.
Haverá, também, um investimento de US$1.000.000.000,00 em
saneamento básico. Diz, ainda, a carta que o ensino paulista
tem o 6Q maior orçamento nacional, um plano habitacional
visando a construção de 63 mil casas, projeto de criação de
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360 mil empregos e da pavimentação de estradas vicinais, o
que gerará 5 mil empregos.
As verbas federais de saúde foram aumentadas e o plana

eniergencial reduzirá a carência da região.
Também foram criadas 46 delegacias de mulheres no Estado. A
propósito, gostaria de pedir ao Líder do Governo de Minas,
Deputado Romeu Queiroz - que se encontra no Plenário e que,
provavelmente, participará, hoje, da reunião do Secretário
da Segurança, Deputado Federal José Rezende, com a Bancada -
e ao Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, que intercedam
junto a ele e, assim, quem sabe, ele venha a seguir por essa
t ri] ha.
Temos duas delegacias, mas, elas não são prioritárias para

a Secretaria de Segurança Pública. Gostaria de pedir ao Sr.
Secretário que deixe de ser machista e atenda às
reivindicações das mulheres. Afinal, elas são mais da metade
da população do Estado. São Paulo dá o exemplo, com 46
Delegacias de Mulheres criadas, elevando para 106 o número
dessas delegacias no Estado. Enquanto temos duas ou três,
São Paulo tem 106. Por que essa disparidade de tratamento?
Fica aqui o nosso apelo - uma vez que eu não tenho maior
relacionamento com o Sr. Secretário - para que o Deputado
José Ferraz, Presidente desta Casa, e as Bancadas do
Governo, pressionem o Sr. Secretário da Segurança a fim de
que ele resolva o problema das delegacias de mulheres. Muito
obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
435a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 21/9/93 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias* - Sr. Presidente, demais
Deputados, assomo a esta tribuna, aproveitando a
oportunidade, para fazer alguns comentários sobre notícia
publicada no "Diário da Tarde a respeito de um projeto de
nossa autoria, que reduz a tarifa para os usuários de baixa
renda que moram em condições precárias de habitabilidade. Na
conclusão da noticia, via-se a posição do Líder do Governo
nesta Casa, Deputado Romeu Queiroz, dizendo que não tem
dúvida de que o projeto será rejeitado em Plenário. Apelo
para os Deputados a fim de que atentem para nossa
argumentação, que está baseada, exatamente, na Constituição
Federal
Segundo o Deputado Romeu Queiroz, o então Deputado Paulo
Carvalho, que presidia, naquela época, a Comissão de
Constituição e Justiça, avocou a si a responsabilidade de
dar o dito parecer, de acordo com o qual o meu projeto
seria inconstitucional. Reafirmo que o projeto é
constitucional, com base nos seguintes princípios da
Constituição brasileira : art. 30, inciso III, artigo que
faz parte do Titulo 1 - " Dos Princípios Fundamentais.
Imagino que todos os outros artigos da Constituição Federal
tenham, evidentemente, que se submeter aos princípios
fundamentais. São princípios fundamentais aqueles que nem a
revisão constitucional, que se iniciará brevemente, poderá
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alterar, porque, para tanto, seria necessária uma Assembléia
Constituinte, eleita para este fim. Quero referir-me
também , ao art. 3Q, inciso III, que diz o seguinte: "Art.
3 - Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;. Exatamente querendo dar cumprimento a esse
dispositivo da Constituição, fizemos aquele projeto, que,
diga-se de passagem, é de autoria do Movimento Popular da
Associação dos Moradores de Vilas e Favelas do Estado de
Minas Gerais. Eles são os autores, e eu, simplesmente, em
seu nome, apresentei o projeto nesta Casa, representando a
classe sofrida do povo mineiro. Mas, ao que me parece, o
Deputado Romeu Queiroz e seus seguidores, através de
palavras demagógicas, vivem afirmando a luta travada para se
erradicarem a pobreza e a marginalização, para se reduzirem
as desigualdades sociais, mas, na prática, mostram-se a
favor de medidas que consolidam essa injustiça, essa pobreza
e essa marginalidade.
Mas nossa argumentação não pára por aqui. Apelamos, também,
para o art. 24 da Constituição, que estabelece , no seu
"caput", que Compete à União , aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: 1 - direito
tributário, financeiro, penitenciário econômico ( .......
etc. Chegando ao final, os lg, 2Q e 3g dizem que, "No
âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Essas normas não
inibem o Estado de estabelecer suas normas específicas. Pelo
contrário, a União é restrita a normas gerais. O 2g diz
que A competência da União para legislar não exclui a
competência suplementar dos Estados. Este artigo, combinado
com o art. 175 - aliás , invocado pelo Relator da Comissão
de Constituição e Justiça -, diz que Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviços públicos". O poder público, federal,
estadual ou municipal, encontra-se incumbido da prestação de
serviços ao público. Em momento algum, os arts. 65 e 77
fazem alusão ao poder público federal. Em momento algum, o
art. 175 faz alusão à competência privativa do Poder
Executivo para legislar sobre essa matéria; também, não o
fazem os arts. 3Q e 24, da Constituição Federal.
E embasado na Constituição Federal que apresentei o
projeto. Fica o convite aos Deputados do PP e aos que se
dizem independentes do Governador, independentes da batuta e
da tutela do Líder do Governo e do tal Líder do Bloco da
Reconstrução da Democracia, que não sei onde, porque aqui
ela não está existindo, para votarem favoravelmente ao nosso
projeto, que visa, exatamente, a erradicar as desigualdades,
a injustiça e vir a contribuir para a melhoria da classe
mais sofrida deste Estado, que são exatamente os moradores
das favelas e dos conjuntos habitacionais paupérrimos. São
pessoas que foram expulsas de suas terras por uma política
agrária errada, por uma política pela concentração das
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terras nas mãos de latifundiários e de grandes empresas
agrícolas, levando para as periferias das cidades - não só
de Belo Horizonte mas também de todo o Estado - milhares e
milhares de famílias, sem a mínima condição de
sobrevivência.
O argumento de que uma tarifa especial para esse público
iria afetar os cofres da CEMIG, para mim, é visível, porque
basta uma simples comparação: quem são os grandes
consumidores da CEMIG? São as grandes indústrias. São a
ALCAN, a USIMINAS, a Manesmann. No protocolo para a
instalação da Manesmann, em Minas Gerais, o qual já tive a
oportunidade de ler, embora essa prática da leitura seja
muito rara nos dias de hoje, tive a oportunidade de ler
livros de história, como as memórias de Juscelino
Kubitschek, e lá está escrito o compromisso de que a
Manesmann só instalaria indústrias em Minas Gerais com a
condição de o Estado construir uma central de energia
elétrica para alimentá-la. Vemos, na época da seca, como nos
dias de hoje, que toda a energia elétrica de Três Marias vai
para uma só empresa, que é a do Sr. Antônio Ermírio de
Morais. E um projeto de lei que regula e prevê tarifas
mínimas para o baixo consumidor não irá onerar os cofres da
CEMIG. Afirmar o contrário é prova de demagogia. Na praça
pública, fazem um discurso; aqui, outro, usando de
contradições.
Nesta oportunidade, quero falar sobre a questão da revisão
constitucional. Não tenho dúvida de que essa Constituição
tem que ser revista. Merece essa revisão, mas não agora.
Evidentemente, por um Congresso eleito e comandado para
isso, o Congresso de 1995. Mas, vindo a revisão, temos que
nos preparar para denunciar os pontos e as contradições que
existem na Constituição, dando margem a raciocínios como
este que foi feito pelo nobre Líder do Governo nesta Casa,
usando de contradições, existentes no texto, mas passando
por cima de princípios fundamentais, como o próprio título
em que está o artigo ao qual me referi.
Assim, Sr. Presidente, fica o nosso convite aos Deputados
que se dizem independentes do Governador, independentes da
tutela do Deputado Romeu Queiroz para votarem, no dia em que
o projeto vier a Plenário, de acordo com sua consciência, e
não, com o ferrão do Palácio da Liberdade. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
435a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 21/9/93 pelo
Deputado Antônio Fuzatto

O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao mesmo tempo em que faço um apelo, peço a ajuda
dos Srs. Deputados para resolver o problema do asfaltamento
de ruas na cidade de São João del-Rei, fato que já vem
acontecendo.
Denunciamos, nesse final de semana, que o Prefeito de São
João del-Rei, filiado ao PPR, iria asfaltar ruas tombadas
pelo Patrimônio Histórico. Estamos falando sobre isso para
que as pessoas entendam o que significa asfaltar ruas
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tombadas. O Prefeito vem fazendo isso desde o início do seu
mandato. Já denunciamos esse fato. A imprensa nacional deu
ampla cobertura a nossa denúncia, como também deu margem a
que o Sr. Prefeito se defendesse. O Prefeito, em sua defesa,
disse que estava asfaltando ruas que não eram tombadas pelo
Patrimônio Histórico. No entanto, ontem, começou o
asfaltamento de uma rua tombada pelo Patrimônio Histórico.
Trata-se da Rua Santo Antônio, que foi a primeira rua a ser
tombada, em nível federal, levando-se em conta o conjunto
arquitetônico. urbanístico, artístico e paisagístico que
apresenta. Esse tombamento consta no Livro de Tombos ng 1.
Ontem, o IBPC enviou um embargo administrativo à Prefeitura,
pedindo a paralisação da obra. O Prefeito continua
asfaltando a rua, fazendo até mesmo um esforço concentrado
para agilizar os serviços.
Esta semana o Sr. Prefeito começou também a demolir as
escadarias do teatro de São João del- Rei. Além disso,
pintou o edifício da Prefeitura com cores que o IBPC não
aprova. Assim, está sendo feita uma descaracterização total
da cidade.
São João dei-Rei , possui um conjunto arquitetônico que data
do Século XVIII. E uma cidade bonita, e que todos conhecem.
Agora, o Prefeito, em nome do desenvolvimento, faz essa
descaracterização da cidade, passando uma imagem falsa e
populista de sua administração. A nossa economia é baseada,
essencialmente, no turismo.
Começamos a realizar debates sobre esse assunto. O Deputado
Baldonedo Napoleão, do PSDB, promoveu um debate
interessante. Queremos alertar a comunidade de São João de]-
Rei e com ela discutir a questão. A população diz que aprova
esses atos, que têm em vista o desenvolvimento da cidade. No
entanto, ela está sendo enganada. Por isso, fazemos este
apelo aos Deputados e á imprensa de modo geral para que nos
ajudem a denunciar essas ações e a colocar o assunto em
discussão. Está sendo destruída uma história que não é
apenas de São João de]-Rei, mas é também de Minas e do País.
A imprensa de São João de]-Rei é conivente com o Prefeito.
Todos conhecem a imprensa do interior. Ela é comprada e só
fala dos direitos do Prefeito. As pessoas que não aprovam a
atuação do Prefeito não podem manifestar-se, não podem falar
sobre a descaracterização da nossa cultura, como é o caso do
asfaltamento de ruas tombadas, de pinturas inadequadas e,
até mesmo, da destruição da escadaria do nosso teatro.
Queremos defender a preservação da Rua Santo Antônio, que
está tombada pelo IBPC no Livro de Tombos ng 1, em nível
federal. Hoje, pretendem asfaltar essa rua, o que não é
possível, e, por isso mesmo, a obra sofreu embargo do IBPC.
Vamos brigar pela preservação do patrimônio. A Justiça tem
que ficar alerta, porque, depois da destruição, nada mais é
possível fazer.
Por esses motivos, vamos ajudar a denunciar esses atos,
pedindo às autoridades do Estado de Minas Gerais que cobrem
da Prefeitura o respeito às ruas que são tombadas, para que
o patrimônio de São João del-Rei seja preservado.
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435g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 21/9/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, estamos de

acordo com o requerimento. Aliás, precisamos ter, realmente,
de forma mais ágil, informações a respeito do andamento de
todos os planos de carreira que estão em discussão no
Estado, e não só o andamento, como também o horizonte, a
perspectiva e o cronograma.
Gostaria também de registrar e inclusive de assinar junto
com a Deputada Maria Elvira a comunicação em que ela pede um
voto de pesar pelo falecimento do Kalil, ex-Presidente do
Atlético, que passa por momentos tão tristes, mas que teve
na pessoa do Kalil um grande Presidente, que muitas glórias
deu ao clube, que, novamente, será o glorioso Atlético
Mineiro. Era isso que queria dizer.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 30 de setembro de 1993

ATA

ATA DA 4409 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos e Cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do ng 1.681 ao 1.687/93 -
Requerimentos do ng 4.759 ao 4.773/93 - Requerimentos do
Deputado Jorge Hannas e da Deputada Elisa Alves (2) -
Comunicação: Comunicação do Deputado Roberto Amaral -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José
Haueisen, dos Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Carlos
Pereira, Gilmar Machado, Antônio Fuzatto, Raul Messias e da
Deputada Maria Elvira - Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h10min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Cléuber 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 - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconceilos, 2g-Secretário ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência



625

- O Deputado Bernardo Rubinger, lo-Secretário ad hoc', lê
a seguinte correspondência:

OFiCIOS
Do Sr. Bira Barbosa, Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado do Pará, comunicando deferimento de requerimento
do Deputado Edmilson Rodrigues, em que se solicita ao
Presidente da República manifestação de solidariedade ao
povo cubano, vitima de séria epidemia.
Do Sr. Kildare Gonçalves Carvalho, Procurador-Geral do

Estado, em atenção a requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira, informando que pesquisa realizada naquele órgão
nada encontrou relativamente aos contratos citados no
requerimento em questão.
Do Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação
Nacional de Saúde, comunicando a liberação de
CR$21.000.000,00 para a Secretaria da Saúde, destinados á
Campanha Nacional de Multivacinação. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,

encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Anderson
Adauto, relação dos servidores da extinta MinasCaixa,
conforme posição em 30/8/93.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando
que as atividades previstas no Plano Plurianual de Ação
Governamental recebem avaliação ao final de cada exercício,
a qual é enviada a esta Casa por meio de mensagem.Do Sr.
Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda,
encaminhando o balancete centralizado do mês de junho de
1993 relativo à gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da administração direta do Estado. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dos demais
participantes do 1 ENAPIP - Encontro Nacional dos
Profissionais de Informática da Administração Pública,
manifestando o seu apoio ao art. 212 da Constituição
Estadual e o seu repúdio à Proposta de Emenda à Constituição
flQ 33/93. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição flQ
15/91.
Do Sr. Mário Reis Filgueiras, Prefeito Municipal de
Papagaio, informando que não existe instituição ou
estabelecimento público com a denominação de Jacir Lopes
Duarte naquele município. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG,

encaminhando informações solicitadas pela Casa.
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG, em
atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira, prestando esclarecimentos acerca dos motivos que
determinaram a alteração dos editais sob a regência dos
quais se processam, presentemente, as concorrências para a
execução das obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias.
Do Sr. Mário Lúcio Calçado, Comandante-Geral da PMMG,
encaminhando propostas para a revisão da Constituição
Federal, elaboradas pelo Conselho Nacional de Comandantes-
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Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, e solicitando o apoio da Casa a tais sugestões.
(- A Comissão de Defesa Social
Do Sr. Alacir Roberto Rezende, Vereador à Câmara Municipal

de Poços de Caldas, remetendo cópia de lei de sua autoria, a
qual inclui conteúdos no currículo dos estabelecimentos de
ensino da Sede municipal, e solicitando aos Deputados da
Casa a criação de uma lei que torne essas matérias parte
integrante do currículo das escolas estaduais. (- A Comissão
de Educação.)

CARTÃO
Do Sr. Nélson Carlos Teixeira, Chefe de Gabinete da
Secretaria da Educação, encaminhando cópia da palestra em
que apresenta um resumo da história da Qualidade Total na
escola pública de Minas Gerais. (- A Comissão de Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.681/93

Declara de utilidade pública a Congregação dos Religiosos
Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, com sede
no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das
Dores, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
João Batista
Justificação: A Congregação dos Religiosos Terciários
Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores é um instituto
religioso vinculado à Igreja Católica Romana, criado à égide
do Direito Canônico, que, em obediência à legislação
brasileira, registrou-se com a forma de associação civil de
direito privado sem fins lucrativos, de caracteres
religioso, beneficente, educativo, cultural e de assistência
social
A entidade tem duração indeterminada, e sua sede se
localiza na Rua Nenê Sabino, s/ng, na cidade de Uberaba. A
associação tem por finalidade promover o aperfeiçoamento
humano-espiritual de seus membros, na vivência dos Conselhos
Evangélicos, dentro do espírito de São Francisco de Assis,
buscando a reeducação da juventude.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.682/93
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com sede no Município
de Planura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores dos Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com
sede no Município de Planura.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
Anderson Adauto
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Vila
Paiva e Jardim Esplanada é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, políticos nem religiosos, com sede no Município
de Esplanada. A entidade tem por objetivo zelar pela
melhoria das condições de vida dos moradores dos bairros que
lhe dão o nome, promover atividades sociais, culturais e
desportivas, dar assistência ás pessoas carentes, fundar
obras de caráter filantrópico, cultural e assistencial, tais
Como: as de amparo à velhice, aos enfermos, ás crianças, a
todos assistindo sem distinção de classe, sexo, raça, cor,
nacionalidade ou religião.
A entidade possui seus estatutos registrados no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Frutal , sob o no 389 do
livro 3-A, a fls. 143, protocolado no livro A-6, ng 4.160, a
fls. 42, em data de 7/12/90, o que lhe propicia, legalmente,
personalidade jurídica.
De acordo com o atestado expedido pelo Juiz de Direito da
2a Vara Judicial da Comarca de Frutal , Dr. Ramon Tácio de
Oliveira, a entidade está em pleno e regular funcionamento,
desde 20/7/90, sendo sua diretoria constituída de pessoas de
reconhecida idoneidade moral, que não percebem remuneração
alguma pelo exercício especifico de suas funções.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.683/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

do Excepcional de Iguatama - APAE -, com sede no Município
de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos do Excepcional de Iguatama - APAE -, com
sede no Município de Iguatama.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Excepcional
de Iguatama - APAE - é uma sociedade civil sem fins
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lucrativos que objetiva promover de modo geral o bem-estar e
o ajustamento social dos indivíduos considerados
excepcionais, estimular e promover estudos e pesquisas que
se tornem necessários á solução do problema dos
excepcionais, integrando-os na sociedade.
Trata-se, portanto, de uma entidade de grande alcance
social, que merece obter a declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.684/93
Declara de utilidade pública a Liga Andrelandense de
Futebol, com sede no Município de Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Liga
Andrelandense de Futebol, com sede no Município de
A nd r e lând ia
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: A Liga Andrelandense de Futebol, fundada em
23/12/68 na cidade de Andrelândia, é uma sociedade civil sem
fins lucrativos. Ela dirige, orienta, supervisiona,
coordena, controla e proporciona, de acordo com a legislação
em vigor, o desporto amador no Município de Andrelândia,
onde tem sede e foro por tempo indeterminado. Tem seus
poderes disciplinados por seu estatuto, pelo Código
Brasileiro Disciplinar de Futebol - CBDF -, pelo Conselho
Nacional de Desportos - CND-, pela Confederação Brasileira
de Futebol - CBF - e pela Federação Mineira de Futebol -
FMF.
Cumpre salientar que a liga possui todos os documentos
necessários para que seja declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.685/93
Declara de utilidade pública a Casa de Santo Antônio Unidos

pela Fé, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
Santo Antônio Unidos pela Fé, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
Reinaldo Lima
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Justificação: A Casa de Santo Antônio Unidos pela Fé,
fundada em 18/6/84 na cidade de Belo Horizonte, é uma
sociedade civil e religiosa, composta de número ilimitado de
sócios. Não faz distinção de nacionalidade, cor ou sexo.
Adota o estudo e a prática da umbanda e pratica a caridade
dentro de suas possibilidades. Faculta a seus membros o uso
de atabaques, vestes e demais apetrechos ligados ao culto
umbandista durante as reuniões religiosas.
Cumpre salientar que a entidade possui todos os documentos
necessários para que seja declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.686/93
Declara de utilidade pública a Associação para Apoio à

Cultura e Arte de Santa Rita, com sede no Município de Ouro
Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para Apoio à Cultura e Arte de Santa Rita, com sede no
Município de Ouro Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.687/93
Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao
Pequeno Produtor de Santa Rita, com sede no Município de
Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita, com sede no
Município de Ouro Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.759/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de uma galeria no córrego
do Bicame, no Município de Materlândia. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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No 4.760/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um gabinete odontológico no Município de Volta
Grande.
No 4.761/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de 50 casas populares no Município de Volta
Grande.
No 4.762/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de redes de esgoto no
Município de São Gonçalo do Pará.
No 4.763/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à canalização do córrego do Pinto, com
abertura de uma avenida, no Município de São Gonçalo do
Pará. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 4.764/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
tombamento do casario da sede do Município de Santo Antônio
do Aventureiro.
No 4.765/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
instalação de um laboratório na Escola Municipal
Aventureirense, no Município de Santo Antônio do
Aventureiro. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
No 4.766/93, do Deputado Jorge Eduardo, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário do Planejamento com vistas à
análise e urgente aperfeiçoamento do estatuto do Instituto
de Desenvolvimento Industrial - INDI. (- A Comissão de
Administração Pública.)
No 4.767/93, do Deputado Jorge Eduardo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à dotação
de recursos para afábrica de medicamentos da Fundação
Ezequiel Dias. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 4.768/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando se oficie
ao Presidente da CASEMG, com o intuito de pedir-lhe
informações sobre como está estocado o feijão na unidade de
Araxá e sobre o estoque de outros grãos nas demais unidades.
(- A Mesa da Assembléia.)
Ng 4.769/93, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
instalação de rede de água nas Ruas Chile e Ipanema, da Vila
Bananal, no Município de Ibirité. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social
NQ 4.770/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se faça constar na ata dos trabalhos de hoje
voto de congratulações com a Escola Estadual São Tomás de
Aquino, do Município de Divinópolis, por seus 38 anos de
fundação.
No 4.771/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à adoção de medidas para a nomeação dos
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aprovados no último concurso para Professor P3 e Professor
P5. (- Distribuídos à Comissão de Educação.
Ng 4.772/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à abertura
de uma agência desse Banco no Município de Morro da Garça.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.773/93, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja

dirigido ao Secretário do Planejamento pedido de informações
sobre o anteprojeto que regulamenta a aposentadoria dos
Juizes de Paz. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja o Projeto de Lei

no 1.664/93 apreciado em regime de urgência.
Da Deputada Elisa Alves, solicitando seja enviado ao
Presidente e ao Superintendente Regional da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB - pedido de informações
sobre as condições de estocagem de grãos no Estado e sobre
os proprietários dos estoques.

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Roberto Amaral.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Maria José Haueisen, Tarcísio Henriques,
Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Antônio Fuzatto,
Raul Messias e Maria Elvira proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não existe quorum para a continuação dos
nossos trabalhos, motivo pelo qual solicito, de plano, o
encerramento da reunião.
O Deputado Raul Messias - Recomposição de quorum", Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Raul
Messias. A Presidência solicita ao Deputado Roberto
Carvalho, 2g-Secretário, que proceda à chamada para
recomposição de quorum.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 8 Deputados; foram
computadas 14 presenças nas comissões, perfazendo um total
de 22 parlamentares. Portanto, não há quorum' para a
continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20h30min, e de amanhã, dia 29, às 20h30min, nos termos
dos editais de convocação, e para a ordinária de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.243/93
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o Projeto de Lei ng 1.243/93, do Deputado José Militão, tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação
Educacional Clarice Albuquerque, com sede no Município de
Montes Claros.
Publicada em 5/3/93, 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 proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830.
de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
o exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
entidade atende a todas as exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.243/93, em sua forma original.
Sala das Comissões. 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.369/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o Projeto de Lei no
1.369/93 objetiva criar uma linha de transporte rodoviário
coletivo intermunicipal ligando os Municípios de Estrela do
Indaiáe Belo Horizonte.
Publicada em 6/5/93, a matéria foi distribuída a esta

comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por escopo criar, sob o
regime de concessão do DER-MG, uma linha intermunicipal de
transporte rodoviário coletivo ligando os Municípios de
Estrela do Indaiá e Belo Horizonte.
A luz da Constituição Estadual (art. 10, IX), a exploração
dos serviços de transporte rodoviário de passageiros
compete ao Estado.
A criação de linhas de transporte coletivo intermunicipal é
um serviço prestado pela administração pública. Logo, o
Estado, na qualidade de Poder concedente, tem competência
para ditar as regras a serem cumpridas pelas empresas
privadas que exploram os serviços de que trata a proposição.

Conclusão
"Ex positis", concluímos pela constitucional idade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.369/93, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Romeu Queiroz.

PARECER PARA 0 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.377/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.377/93, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, tem por escopo dar a denominação de Arsênio
Rodrigues de Souza - Nenzinho - ao trecho da Rodovia MG-464
que liga os Municípios de Sacramento e Conquista.
Publicado em 7/5/93, foi o projeto de lei encaminhado a

esta comissão para exame preliminar, nos termos do disposto
no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a, do Regimento Interno,
após cumprida a diligência solicitada pelo Relator da
matéria ao DER-MO.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.377/93.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Ermano Batista - Romeu Queiroz - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.491/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Passa-Tempo, com sede nesse
município.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lo turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O sindicato em questão reveste-se de grande importância,
visto que defende os interesses gerais e individuais dos
seus associados. Presta-lhes, ainda, assistência jurídica e
promove o seu bem-estar, proporcionando-lhes melhores
condições de vida e trabalho.
Por ser de grande importância o trabalho da entidade em
defesa dos direitos dos seus associados, é justa a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.491/93, no iQ turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.515/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
da Guarda Mirim de Manhumirim, com sede no Município de
Manhumi rim.
A proposição, publicada em 8/7/93, foi, preliminarmente,

examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua normal tramitação e lhe apresentou a
Emenda ng 1.
Vem, agora, o referido projeto a esta comissão para o lg
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A associação em tela tem por objetivo prestar assistência
em termos intelectuais, morais, religiosos e cívicos a
crianças e adolescentes daquela cidade: ao promover o
desenvolvimento de sua personalidade, a entidade visa à sua
perfeita integração na vida familiar e social.
Pelo elevado alcance social de suas atividades, entendemos
ser a referida a entidade merecedora da declaração de sua
utilidade pública.

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

Lei ng 1.515/93, no lg turno, com a Emenda no 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.530/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o Projeto de Lei no
1.530/93 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza
de Minas.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe-nos,
agora, emitir parecer sobre o projeto para o lQ turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela é uma sociedade beneficente, que se
propõe assistir, mediante visitas em domicílio, os mais
necessitados, defendendo sua dignidade e trabalhando em prol
de seu bem-estar, visando à redução das desigualdades
sociais.
Por se preocupar com aspectos de vital importância para a

vida da comunidade, a entidade faz jus à declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.530/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.531/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de São João
Batista do Glória.
Publicado, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria. Cabe, agora, a esta comissão sobre ela deliberar
conclusivamente, no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A assistência social aos idosos é norma estatuída no art.
203 da Carta Magna vigente, O cumprimento de tal preceito
é, em parte, assegurado pela entidade em questão, na medida
em que garante proteção a idosos carentes da comunidade de
São João Batista do Glória. Os relevantes serviços prestados
pela referida entidade comprovam o seu caráter de utilidade
pública.

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

flQ 1.531/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.538/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Seara Espírita Irmã Cbeyla, com sede no Município de Rio
Casca.
Depois de publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão
de Constituição e Justiça que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cabe, agora,
a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
no lo turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Seara Espirita Irmã Cheyla é uma entidade filantrópica,
tem a finalidade de promover a doutrina de Allan Kardec, bem
como atividades de assistência social voltadas para
crianças e idosos carentes. Entendemos, portanto, ser
oportuna a declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.538/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.
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PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.552/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
no 1.552/93 objetiva declarar de utilidade pública o Grupo
Espírita Allan Kardec, com sede no Município de Lavras.
Após sua publicação em 12/8/93, 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, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos. Logo, estão atendidos os
requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela junidicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.552/93, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.582/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei ora
analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAA -,
situado na cidade de Montes Claros.
Publicado em 20/8/93, foi encaminhado a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAA
- é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro

o na cidade de Montes Claros e se encontra em pleno
funcionamento desde 1989.
Pela documentação apresentada, verifica-se que a sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercício de seus cargos.
Como se vê, a entidade atende aos requisitos da lei, não
existindo impedimentos de ordem legal ou constitucional à
aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.582/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Sebastião Costa -
Geraldo Rezende.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.599/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto
de Lei ng 1.599/93 visa a declarar de utilidade pública o
Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva - DAJUS -, com
sede no Município de Carangola.
Publicado o projeto em 26/8/93, cabe a esta comissão

examinar a matéria preliminarmente, 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 por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
exercem.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos
exigidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.599/93, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Ermano Batista - Sebastião Costa - Romeu Queiroz - Maria
José Haueisen.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.167/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada [lisa Alves, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Integrada dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com
sede no Município de Araxá.
Publicado em 27/11/92, o projeto foi distribuído, no lg
turno, á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

2 por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e à
Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou por sua
aprovação.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria, para o 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A documentação constante nos autos da proposição está em

consonância com o disposto na Lei no 5.830, de 6/12/71, e no
art. 178, 5, incisos 1 e II, do Regimento Interno, que
disciplinam a declaração de utilidade pública de entidades.
A associação referida objetiva colaborar com a sua
comunidade na busca de melhorias socioeconômicas, de saúde,
de esportes e de lazer.
São finalidades meritórias, que justificam a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Lei no 1.167/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.385/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Andrelândia.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma original, cabe,
agora, a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no 2Q turno.

Fundamentação
A entidade em apreço visa buscar soluções para os problemas

enfrentados pela comunidade que representa, principalmente
no que se refere a obras de infra-estrutura.
Constituindo o canal de comunicação entre a coletividade e
as autoridades federais, estaduais ou municipais, a
associação é de grande valia na agilização das obras
reivindicadas por seus associados.

Conclusão
Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei no 1.385/93, na forma proposta, no 2g turno.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.387/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o Projeto de Lei no
1.387/93 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Mantenedora de Assistência aos Necessitados - AMAN -, com
sede no Município de Alfenas.
Aprovado no lg turno, na forma proposta, volta o projeto a

esta comissão para ser objeto de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Cada dia é maior o número de pessoas que buscam na cidade
grande solução para seus problemas. Por isso, aumenta
assustadoramente o número de famílias que, na falta de outra
saída, agrupam-se em favelas ou debaixo de pontes, já que
não encontram nos grandes centros urbanos as sonhadas
condições de trabalho e habitação.
Essa triste situação reforça a importância de uma entidade

que abraça a causa de pessoas realmente necessitadas e lhes
presta toda a assistência, de forma a minimizar seu
sofrimento e a lhes proporcionar melhores condições de vida.
Como a entidade em questão se reveste desse caráter
assistencial, merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.387/93, no 2g turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q 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
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Mineira dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A associação em questão objetiva integrar os Oficiais de
Justiça e seus familiares, promovendo eventos culturais e
recreativos, além de cursos, conferências e palestras.
Pelo trabalho desenvolvido em defesa dos interesses e das
reivindicações de seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.435/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.435/93

Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos
Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.438/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Homero Duarte,
objetiva declarar de utilidade pública a Aliança Nacional da
Juventude-MG, com sede no Município de Pouso Alegre.
Aprovada no lg turno, sem emendas, a matéria deve ser

objeto de parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva,
conforme determina o Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta comissão quando a

matéria foi apreciada no lg turno.
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A entidade que se pretende beneficiar é altamente
merecedora da declaração de sua utilidade pública, em função
dos relevantes serviços que presta à juventude local,
especialmente a mais carente.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.438/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.439/93

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

A proposição em análise, de autoria do Deputado Jaime
Martins, tem por escopo declarar de utilidade pública a
FAEDI - Fundação Assistencial e Educacional de Dores do
Indaiá, com sede no Município de Dores do Indaiá.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos agora emitir
parecer sobre a matéria, para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais.
Nos termos do lg 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 pautado sua ação pela assistência
social à população local, mantendo, ainda, serviços de
naturezas cultural, educacional e espiritual.
Pela ação que vem desenvolvendo, a FAEDI faz jus ao titulo
declaratório de utilidade pública proposto no projeto em
tela.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.439/93, no 2g turno, na forma do vencido no l turno.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
z
 

PROJETO DE LEI No 1.439/93
o Declara de utilidade pública a FAEDI - Fundação

Assistencial e Educacional de Dores do Indaiá, com sede no
Município de Dores do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a FAEDI -
Fundação Assistencial e Educacional de Dores do Indaiá -,
com sede no Município de Dores do Indaiá.
Art. 2 - 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 1.450/93

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

A proposição em exame, do Deputado Reinaldo Lima, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
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Garçons e Profissionais Similares de Minas Gerais, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Aprovada no lo turno, sem emendas, a proposição encontra-
se, agora, em condição de ser apreciada conclusivamente, no
2g turno, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta comissão quando a

matéria foi apreciada no lg turno.
A entidade que se pretende beneficiar tem-se destacado na
defesa dos interesses de seus associados, buscando
aperfeiçoá-los profissional e culturalmente.
E, pois, oportuna a concessão á entidade do título

declaratório de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.450/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.455/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Militão,
visa a declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Ilicinea.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe, agora, a esta

comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, na forma
regímental

Fundamentação
A entidade em exame presta assistência social a pessoas
idosas e carentes, em especial, aos assegurados do FUNRIJRAL
e do INSS.
Pelos relevantes trabalhos desenvolvidos pelo referido
hospital, entendemos ser oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

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

flQ 1.455/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.479/93

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

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
apreço propõe sejam declaradas de utilidade pública as Obras
Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede
no Município de Luz.
Aprovada no lg turno, em sua forma original, deve a matéria
receber, agora, parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
As Obras Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz
têm por finalidade proporcionar educação a meninos carentes,
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custeando-lhes as despesas em educandários próprios ou em
outras instituições, criando e mantendo faculdades, cursos e
estabelecimentos de educação e cultura. A par dessa ação
educativa, a entidade assume, ainda, o amparo aos inválidos
e a doentes incapazes de prover à própria subsistência.
Pelos relevantes serviços que vem prestando à comunidade
de Luz, faz a entidade jus ao titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 1.479/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 28 de setembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.486/93

Comissão de Educação Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcel los, tem por escopo declarar de utilidade
pública o Pena de Ouro Esporte Clube, com sede no Município
de Ibirité.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, cabe-nos
emitir parecer sobre a matéria, para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Evidencia-se claramente o caráter social da entidade em

questão, que procura difundir o civismo e a cultura física,
particularmente o futebol, bem como realizar atividades
culturais.
Consideramos, portanto, oportuno e merecido o título
declaratório de utilidade pública que a proposição pretende
outorgar-lhe.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei no 1.486/93, no lQ turno, em sua forma
original
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.489/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em
exame, que pretende seja declarada de utilidade pública a
Casa da Amizade do Rotary Club Alfenas Centro e Norte, com
sede no Município de Alfenas, foi aprovado no lo turno, com
a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2g turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento às disposições
regimentais.
Nos termos do lg do art. 196 do Regimento Interno,

elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
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A entidade em apreço vem-se destacando por sua ação
assistencial e filantrópica junto à população mais carente,
há quase 20 anos, de acordo com seus objetivos estatutários.
Faz-se, portanto, merecedora da pretendida declaração de
utilidade pública.

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

nQ 1.489/93, no 2g turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Adeimo Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.489/93

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary
Club Alfenas Centro e Norte, com sede no Município de
Ai fenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade do Rotary Club Alfenas Centro e Norte, com sede no
Município de Alfenas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.497/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ambrósio Pinto,
que objetiva declarar de utilidade pública o Hospital Casa
de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, com sede nesse
município, foi aprovado no lg turno, na forma proposta.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria, para o
2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço atende as pessoas carentes do
município e adjacências, de forma gratuita, dando-lhes,
ainda, amparo espiritual. O hospital mantém uma maternidade
que, também gratuitamente, presta assistência a gestantes e
parturientes reconhecidamente pobres.
Entretanto, torna-se necessário emendar o projeto, para

acrescentar ao seu art. lg o município sede da entidade.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.487/93, no 2g turno, com a Emenda no 1, redigida
a seguir.

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

Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, com sede
no Município de Carmo de Minas.".
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.500/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório
O projeto em tela, do Deputado João Batista, tem por escopo
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Amoroso Lima, com sede no Município de Sacramento.
Aprovado no lQ turno, sem emendas, deve o projeto receber
parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária Amoroso Lima tem por finalidade
estudar os problemas locais e procurar solucioná-los com
recursos da comunidade ou com o auxilio dos poderes públicos
e de empresas particulares. A entidade promove, ainda,
atividades culturais e recreativas, com vistas à integração
da população local.
Entendemos, portanto, ser oportuno e meritório conceder-lhe

o título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.500/93, na sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.507/93

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

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima,
que propõe seja declarado de utilidade pública o Ekigarra
Esporte Clube, com sede no Município de Betim, foi aprovado
no lo turno, em sua forma original.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2g

turno de deliberação conclusiva, em cumprimento às
disposições regimentais.

Fundamentação
o Ekigarra Esporte Clube vem promovendo o civismo pela
prática de atividades esportivas, sociais e culturais, sendo
marcante sua presença na comunidade betinense, à qual tem
prestado relevantes serviços de natureza social, fato que o
torna merecedor do titulo de utilidade pública.

Conclusão
A vista do aduzido, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.507/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.638/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O processo de prestação de contas do Governador do Estado
referente ao exercício de 1992 recebeu parecer desta
comissão, nos termos do art. 230 do Regimento Interno.
Conclui o parecer pela aprovação das contas na forma do
Projeto de Resolução ng 1.638/93.

 

Publicado o projeto de resolução conforme dispõe o lg
do art. 230 do Regimento Interno, o Deputado Gilmar Machado
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apresentou o Substitutivo ng 1, que também conclui pela
aprovação das contas, porém estabelece que o Poder Executivo
deverá aplicar, em projeto de ciência e tecnologia, até o
final do exercício de 1994, a diferença entre o valor
aplicado em 1992 e os 3% da receita orçamentária corrente
líquida realizada, conforme determina o art. 212 da
Constituição Estadual.
Cumpre a esta comissão, em obediência ao disposto no art.

230, 2g, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o
substitutivo apresentado, o que fazemos nos seguintes
termos.

Fundamentação
O Governador do Estado, reconhecendo a impossibilidade
financeira do Estado de cumprir, em curto prazo, a exigência
constitucional de remeter 3% da sua receita corrente liquida
à FAPEMIG, entidade responsável pelo amparo e pelo fomento á
pesquisa, constituiu, por meio da Resolução Conjunta no 575,
de 14/4/93, comissão especial destinada a apresentar
proposta para a transferência de bens imóveis do Estado a
essa fundação, com o objetivo de ressarcir a entidade dos
recursos que lhe são constitucionalmente assegurados e que,
eventualmente, não foram repassados em exercícios
anteriores.
Entendemos que a medida encaminhada pelo Governador do
Estado apresenta maior viabilidade do que o proposto no
Substitutivo no 1, em exame, uma vez que os imóveis do
Estado a serem transferidos à FAPEMIG poderão representar
fonte perene de recursos para aquela instituição sem que se
exija desembolso por parte do Tesouro do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo no
1 ao Projeto de Resolução no 1.638/93.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente e Relator - Romeu Queiroz -

Jaime Martins - Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende.
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