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Belo Horizonte, sexta-feira, lg de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 441? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.688 ao
1.696/93 - Requerimentos do flQ 4.774 ao 4.778/93 -
Comunicações; Comunicações dos Deputados Tarcísio Henriques
(2), Elmiro Nascimento, José Militão, Wanderley Avila,
Arnaldo Canarinho e Jaime Martins - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Homero Duarte. Maria Olivia, Marcos
Helênio, Paulo Pettersen, José Leandro, Antônio Fuzatto e
Roberto Carvalho - Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): la Fase: Questões de ordem; chamada; inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Arnbrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Oilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.



O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Neste instante, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 1.688193

Declara de utilidade pública a Fundação São João Bosco para
a Infância, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica decretada de utilidade pública a Fundação
São João Bosco para a Infância, 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, 29 de setembro de 1993.
Francisco Ramalho
Justificação: A Fundação São João Bosco para a Infância é
uma entidade sem fins lucrativos que tem as seguintes
finalidades primordiais: proteção integral à criança e ao
adolescente; apoios técnico e material aos Conselhos dos
Direitos da Criança e do Adolescente, aos Conselhos
Tutelares e a outras instituições públicas e privadas
dedicadas à defesa e à promoção da criança e do adolescente,
Incentivando e fiscalizando o cumprimento do art. 227 da
Constituição Federal, do art. 222 da Constituição Estadual e
dos arts. 40 e Sg do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nQ 8.069, de 13/7/90; incentivo, promoção e apoio a
iniciativas para a efetiva implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente nos municípios; apoio à implantação
da nova Justiça da Infância e da Juventude.
Tendo em vista esse espírito, evidencia-se o caráter de
utilidade pública da entidade, objetivamente demonstrado
pela documentação anexada ao processo, e em consonância com
as altas finalidades a que se propõe este projeto de lei,
espera-se sua aprovação pelos nobres pares nesta Casa-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 1.689193
Declara de utilidade pública o Grupo Amigos das Artes

de Paraopeba - GAMA -, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Amigos das Artes de Paraopeba - GAMA -, com sede no
Município de Paraopeba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993-
Ronaldo Vasconcel los



Justificação; O Grupo Amigos das Artes de Paraopeba tem por
finalidade primordial a promoção das artes e o incentivo a
todas as formas de sua manifestação. Para a consecução de
seus objetivos, propõe-se o GAMA a desenvolver intenso
programa de atividades, entre as quais incluem-se realização
de concursos literários, de desenho e pintura; exposição de
artes plásticas; promoções de festivais de música popular,
de dança, de palestras, de conferências, de debates e de
cursos de aperfeiçoamento artístico; apresentação de peças
teatrais, além de apoio promocional ao trabalho artístico de
seus associados.
Pela ação de natureza sociocultural que tem procurado
exercer em sua comunidade, consideramos de justiça que a
entidade 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 1.690/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Enterpe
Fraternidade, com sede no Município de Brasilia de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Musical Enterpe Fraternidade, com sede no Município de
Brasilia de Minas-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação; A Sociedade Musical Enterpe Fraternidade é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é
cultivar e engrandecer a arte musical. Seu estatuto está
registrado no Cartório do 2g Oficio de Notas da Comarca de
Brasilia de Minas.
Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comarca, a
Sociedade Musical Enterpe Fraternidade funciona regularmente
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idóneas, que nenhuma remuneração recebem pelo exercício dos
respectivos cargos.
Em caso de dissolução da sociedade, seu patrimônio
reverterá para a Prefeitura Municipal de Brasília de Minas.
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 Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno. -

PROJETO DE LEI NQ 1.691/93
Declara de utilidade pública a Federação Municipal das

Associações Comunitárias de Januária - FACOMJAN -, com sede
no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Municipal das Associações Comunitárias de Januária -
FACOMJAN -, com sede no Município de Januária.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: A Federação Municipal das Associações

Comunitárias de Januária - FACOMJAN - é uma entidade civil
sem fins lucrativos e tem seu estatuto registrado no
Cartório do 2Q Oficio de Notas da Comarca de Januária. Tem
por finalidade congregar, estimular, ajudar e apoiar a
formação de associações comunitárias no Município de
Január ia.
Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comarca de
Januária, a FACOMJAN funciona regulamente há mais de dois
anos • e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que
não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Em caso de dissolução, o patrimônio da entidade será

dividido entre as associações filiadas e que também estão
registradas no Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS

Por ficar evidente o caráter de utilidade pública da
entidade, esperamosver aprovado este 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
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.692/93
Declara de utilidade pública a Associação Chapadense de
Assistência às Necessidades do Trabalhador e da Infância -
ACHANTI -, com sede no Município de Chapada do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Chapadense de Assistência às Necessidades do Trabalhador e
da Infância - ACHANTI -, com sede no Município de Chapada do
Norte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 29 de setembro de 1993.
Péricles Ferreira
Justificação: A Associação Chapadense de Assistência às
Necessidades do Trabalhador e da Infância é uma sociedade
civil filantrópica, sem fins lucrativos e que tem por
finalidade amparar a infância mediante a promoção do bem-
estar das famílias, podendo, para esse fim, criar e
desenvolver qualquer obra ou atividade que se enquadre em
suas finalidades sociais, tais como as de produção,
educação, saúde, nutrição, saneamento e habitação.
Conforme atesta a documentação anexada ao processo, a
entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é



composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercido dos cargos que ocupam.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da

entidade, é justa a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nç 1.693193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Município de Medina - ASCGMED -, com sede no Município de
Med i na.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Município de Medina - ASCOMED -, com sede no
Município de Medina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993.
Péricles Ferreira
Justificação: Fundada em 1988, a Associação Comunitária do
Município de Medina é uma sociedade civil de caráter
filantrópico e sem finalidade lucrativa, destinada a atuar
visando aos princípios básicos da comunidade com as
seguintes finalidades: sensibilizar e imobilizar recursos
humanos e materiais para buscar solução dos problemas
comunitários.
A ASCOMED presta assistências econômica, social e
educacional na área urbana ou rural, visando a elevar o
nível de bem-estar dos membros da comunidade; e assistências
social, habitacional e médico-hospitalar aos necessitados;
presta também assistência nas áreas de nutrição, saneamento
e produção agrícola; e assistência ao migrante, aos idosos,
à cultura, ao artesanato, à mãe solteira, aos deficientes.
etc.
Conforme atesta o Juiz de Direito da Comarca de Medina, 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 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 No 1.694193
Declara de utilidade pública o Banco de Cadeiras de Rodas

do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de Araxã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Banco de
Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá. com sede no
Município de Araxã.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 29 de setembro de 1993.
Elisa Alves
- 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 1.695/93
Declara de utilidade pública a Associação Regional de

Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena, com sede no
Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993.
Antõnio Fuzatto
Justificação: A Associação Regional de Pessoas Portadoras
de Deficiência de Barbacena é uma entidade civil sem fins
lucrativos, com sede e foro em Barbacena, com duração
ilimitada e personalidade jurídica própria desde junho de
1990. E uma organização de caráter representativo e de
integração do portador de deficiência, tendo como objetivos,
entre outros: congregar, em nível municipal e regional,
pessoas portadoras de deficiência, sem distinção ou
discriminação de qualquer espécie; reivindicar a melhoria da
prestação de serviços públicos e particulares, buscando
benefícios sociais e integração, na aplicação dos direitos
cívicos, e o reconhecimento do exercício da cidadania plena
das pessoas portadoras de deficiência; desenvolver programas
de conscientização e de integração social dirigidas a seus
associados e à comunidade em geral, sobre questões de ordem
sócio-econômica e cultural; e dar assistência e apoio às
necessidades do associado portador de deficiência.
Cabe dizer que a associação, através da Lei ng 2.545, de
1990, foi declarada de utilidade pública municipal.
Assim fundamentados, pedimos a aprovação desta Casa ao

pleito da nobre associação.
- 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 No 1.696193
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -

S.0.5. -, com sede no Municipio de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de
Obras Sociais - 5.0.5. -, com sede no Município de São
Lourenço.



Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1993.
José Militão
Justificação: O Serviço de Obras Sociais - S.O.S. - é uma
entidade civil com sede e foro na cidade de São Lourenço.
Possui número ilimitado de sócios, sem distinção de
nacionalidade, culto e sexo, e sua finalidade é
exclusivamente filantrópica. Tem por objetivo socorrer
pobres, mesmo não fichados como indigentes; socorrer pessoas
necessitadas de auxilio e agenciar para elas trabalho
honesto, de acordo com a categoria profissional e o grau de
aptidão de cada uma; manter cursos de orientação para
gestantes, corte, costura, pintura e outros, visando à
promoção e ao bem-estar da família; e trabalhar em
colaboração com todos os órgãos assistenciais, educacionais
e serviços públicos do município.
O estatuto da entidade está registrado no Cartório do lQ
Oficio de Notas da Comarca de São Lourenço, sob o nQ 541,
Livro A-2, nQ 546, em data de 3/3/78- Conforme atesta o
Exmo. Juiz de Direito, Dr. Pedro Jorge de Oliveira Netto, o
Serviço de Obras Sociais - S.D.S. - está em pleno e regular
funcionamento, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
respectivos cargos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.774/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. José de Melo, ex-Prefeito de Pedra do Indaiá.
NQ 4.775/93. do Deputado Roberto Amara], solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com as
secretárias pela comemoração do seu dia, em 30 de setembro.
NQ 4.776/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um quebra-molas na MG-181 (João Pinheiro-
Brasilândia), no local apôs a ponte sobre o rio Paracatu.
- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.777/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à aquisição de um terminal telefônico
para a Escola Estadual Ana de Castro Cançado, no Distrito de
Delta, Município de Uberaba. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.778/93, do Deputado Antõnio Carlos Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente da COPASA
MG com vistas à obtenção de informações que enumera,
relativas à admissão de funcionários sem concurso público.
- A Mesa da Assembléia.) -

COMUNICAÇOES



- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Tarcísio Henriques (2), Elmiro Nascimento, José Militão,
Wanderley Ávila, Arnaldo Canarinho e Jaime Martins.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Homero Duarte, Maria Olivia, Marcos Helénio,

Paulo Pettersen, José Leandro, Antônio Fuzatto e Roberto
Carvalho proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai deferir primeiro o
pedido de questão de ordem do Deputado Hely Tarquinio.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinlo - Sr. Presidente, com toda a
admiração que tenho pelo nobre Deputado Roberto Carvalho,
acho que ele está generalizando as coisas, quando diz que a
Bancada do PP é governista. Se se fizesse um inventário,
verificar-se-ia o meu posicionamento nesta Casa, que tem
sido de acordo com a minha consciência e condizente com o da
Bancada do PT. Você faz uma generalização quando diz que a
Bancada do PP é governista. Eu nunca fui ao Palácio da
Liberdade. Sempre fui impedido e nem sequer sou recebido
pelos Secretários de Governo e, isso, por recomendação do
Governador do Estado. Os seus argumentos batem de frente com
os meus, porque acho que tenho tido conduta não para agradar
ao PT, nas de acordo com minhas bases e com meus princípios
e. principalmente, pelos motivos pelos quais fui eleito. Vim
para a Assembléia de uma forma quase ingênua e inocente.
Achava que o Legislativo era forte para mudar muita coisa,
principalmente na área da saúde. Mas, com muita tristeza,
constato que esse nosso Legislativo continua fraco e, ai,
coincidem os nossos argumentos. Então, eu não aceito quando
você diz que a Bancada do PP é do Palácio da Liberdade
também, quando você diz que a Bancada do PP é fisiológica e
está resolvendo problemas do Governo.
No meu discurso de militância, de oficialização de

militâncla da Bancada, está escrito, está nos anais da Casa
que é condição "sine qua non" não pertencer ao BRD.
Gostaria que isso fosse revisto e, logicamente, para sermos
fortes na Casa tem que haver um mínimo de disposição e de
ânimo para se buscar conciliação, porque, de forma ortodoxa,
num primeiro momento, você já repele os meios de como vamos
nos unir para ser minoria, para a convergência de um
processo democrático. E a dialética de Engel e Karl Marx,
que vocês pregam, e na qual buscam uma variável hoje, que
tem de ser atendida. Então, gostaríamos que vocês acenassem
com alguma compreensão para com a Bancada que, num primeiro
momento, não podemos negar, tem diferentes vertentes, e eu,
na condição de Líder, estou procurando acomodar para somar
esforços com o PT. Essa é uma forma franca. Eu poderia
chegar e dizer: "não, nós estamos completamente
identificados". Não posso dizer isso. A Bancada do PP é
nova. Ela tem um programa e quer levar o candidato, como
alternativa de poder, a quem deseja votar em reformas
claras. Por força do Regimento, não estamos dizendo que
temos a mesma ideologia, e eu disse isso ontem, não podemos



confundir homologia com analogia. Nós não somos homólogos na
maneira de pensar, mas, nesse primeiro momento, a Bancada do
PP está se organizando. Ela nasceu há 15 dias, talvez nem
Isso. Então, eu gostaria de um pouco de paciência, para não
acontecerem julgamentos precipitados da Bancada. Vamos
tentar acomodar os companheiros em torno das propostas do
próprio PP. Temos diferentes vertentes dentro do partido.
Não negamos isso e estamos com vontade de nos unir a todos
para, junto com o P1, ainda que minoria, fortalecermos o
processo democrático, através do debate, através da
participação, porque é lógico: a maioria necessita muito de
prestigiar a minoria. Desses balanços é que surge o
progresso.
Gostaria, apenas, de deixar registradas estas palavras que

atestam meu comportamento, como Líder da Bancada, durante o
meu período. Logicamente, jamais acontecerá a coincidência
de ideologias. Não podemos nos acomodar e devemos fazer uma
oposição construtiva e responsável nesta Casa.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia parte, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
Esta Presidência comunica ao ilustre Deputado Wellington de

Castro que, antes de ouvi-]o, já havia concedido a palavra,
pela ordem, ao Deputado Paulo Pettersen.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero agradecer as palavras do Deputado Roberto
Carvalho, mas lembrá-lo de que nós cumprimos o Regimento
Interno para que a Bancada do PP pudesse, realmente, assumir
a Liderança da Minoria. Não se trata de minha vontade,
tampouco da vontade do Deputado Roberto Carvalho, mas de
estabelecermos princípios, dentro das diretrizes traçadas
pelo Regimento Interno. Precisamos estabelecer princípios
coerentes com o Regimento Interno, que é muito claro. Desde
quarta ou quinta-feira passada, quando assumiu a Liderança
do partido o Deputado Hely Tarquinio, entendemos que esse
julgamento antecipado é um deslize por parte de V. Exa. Mas
temos que estabelecer, nesta Casa, nós, minoria, um
entendimento para que possamos traçar um perfil de trabalho.
Todos sabem que, entre a Bancada do PT e a Bancada do PP,

existem distinções muito grandes, principalmente de caráter
Ideológico. Mas sabemos que tanto uma quanto outra estarão
sempre atentas para que possamos, num trabalho conjugado,
defender os interesses do povo de Minas Gerais.
Anteriormente, fazíamos parte do Bloco do Governo. Tivemos,

portanto, a elegância e cumprimos com o dever de sair desse
bloco para ficar numa situação em que pudéssemos criticar,
tranqüilamente, o Governo. Nós temos nossos defeitos assim
como nossas qualidades. E necessário que nos unamos em prol
dos interesses de Minas.
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Saimos do Bloco do Governo e ternos, hoje, um partido que é
a 2 Bancada nesta Casa. O nosso projeto para o Governo, no
ano que vem, fez com que não só este Deputado mas também
outros dez acreditassem num trabalho de baixo para cima.
Hoje, estamos nos sacrificando e sujeitos a outros
sacrifícios maiores, e isso elevará a nossa sabedoria nos
caminhos tortuosos pelos quais passamos. Queremos e estamos
nos esforçando em prol de políticas alternativas que
beneficiem Minas, porque acreditamos em nosso trabalho, em
nosso projeto, assim como vocês, do PT, acreditam, também,
em seu trabalho e em seus projetos. E necessário que ambas
as Bancadas extraiam um pouco mais de sabedoria dessa
convivência, a fim de que possamos defender os Interesses do
nosso Estado.
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em especial, ilustre Deputado Roberto Carvalho, o
que admira a este parlamentar e a todos nós é a atitude que
sempre tomam nesta Casa os elementos do PT. Não se ganham as
coisas, neste Parlamento, no grito. Cada Deputado tem, aqui,
o direito de votar, de escolher e de analisar o , que quer e o
que acha que deve ser feito dentro desta Casa. E esquisita a
maneira hostil com que alguns Deputados do PT agem com
relação aos outros parlamentares Não me refiro a todos
eles, mas á maioria da Bancada do partido. Não dá para
entender. Somos a minoria, saímos de um Bloco, como disse o
Líder da Minoria. Largamos as benesses. Não quisemos
absolutamente nada do Governo. E mesmo que quiséssemos, S.
Exa. o Governador do Estado não atende a ninguém e, quando o
faz, dá a impressão de que o Deputado tem que sair daqui de
pires na mão.
Ilustre Deputado Roberto Carvalho e Srs. Deputados do PT,

acho que este é o grande momento de nos unirmos, embora o PT
não seja afeito a nenhuma coligação, como todos nós sabemos.
Pode, entretanto, haver um entendimento neste exato momento.
Contudo, com as criticas ao Líder da Minoria e aos
Deputados do PP, as quais partem de V. Exa. , não vamos
conseguir votar coisa alguma contra o Bloco do Governo.
E preciso que nos unamos. O ilustre Deputado Roberto
Carvalho não estava presente na legislatura passada, mas
sabe perfeitamente que este Deputado sempre foi atuante.
Entretanto, ultimamente, não tenho votado exatamente em
decorrência desse fato. Creiam, Srs. Deputados do PT, daqui
para a frente, observem atentamente as participações deste
Deputado neste parlamento. Agora, sim, existe uma razão de
ser.
E necessário que a Bancada do PT entenda que estamos aqui
para colaborar e não para andar a reboque de quem quer que
seja. Aqui não tem criança nem menor de idade. Aqui existem
homens conscientes, que sabem analisar e que não andam a
reboque de qualquer um Srs. Deputados do PT, tenham a
certeza absoluta de que vão encontrar respaldo na Bancada
progressista. Encontrarão apoio e ajuda nas votações e nas
obstruções. E preciso, entretanto, que nos respeitemos uns
aos outros, dentro desta Casa.
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Mais uma vez, deixo bem claro que aqui não tem criança.
Quando uma Bancada de dez Deputados deixa o seu partido e
vai formar um Bloco, tal atitude merece o nosso respeito.
Tenham a santa paciência! A Bancada do Partido Progressista
está aqui, liderada pelo ilustre Deputado Hely Tarquinio,
assim como a Bancada da Minoria, liderada pelo ilustre
Deputado Paulo Pettersen. Queremos nos unir ao PT e a quem
quer que seja que faça oposição ao Governo e, por que não
dizer, a esse desgoverno que ai está.
Não há atendimento, não há respeito para com o Deputado,
não há respeito para com ninguém. Não se respeita a saúde
nem a educação. Deixou-se tudo para trás. Eu, que tinha
vergonha de ter estado com o Governo anterior, mais
vergonha tenho de ter trabalhado para esse que ai está.
Creia, ilustre Deputado, que muito admiro, Roberto
Carvalho, e cada um dos Srs. Deputados do PT, os senhores
podem ter a certeza absoluta de que haveremos de nos unir
neste parlamento, de discutir a coisa certa; os senhores, de
acordo com a sua Bancada, e nós, de acordo com a nossa, de
acordo com o estipulado por nossas Lideranças. Fora isso,
podem ter certeza de que encontrarão aqui Deputados
combativos, porque exigimos da parte de quem quer que seja,
de qualquer Deputado com assento nesta Casa, respeito mútuo.
Estaremos respeitando a Bancada do PT, mas exigimos que o
Partido Progressista também seja respeitado. Muito obrigado.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - A liberalidade da
Presidência me impediu de utilizar, no primeiro expediente,
o meu tempo. Vou ter que fazê-lo agora.
Gostaria, rapidamente, de fazer algumas observações sobre
os eloqüentes discursos dos Deputados Paulo Pettersen e
Wellington de Castro. A primeira delas diz respeito à
expectativa de que tudo isso seja traduzido em ação. A
expectativa é sincera. Convenhamos que todos nós temos
memória. Alguns têm memória melhor, outros, pior.
Entretanto, a memória, a história, a referência e a
experiência aqui vividas nos dizem que, pelo menos, uma
certa dose de cautela deve ser preservada. Se hoje há
disposição de independência, de autonomia e, efetivamente,
de ação aqui dentro, diferentemente daquilo que é tratado
com o Palácio da Liberdade, não foi assim até hoje.
Ainda ontem à noite tivemos um exemplo disso. Votamos, numa
reunião razoavelmente complicada, as contas do Governo
Estadual. Como dizíamos, elas se limitavam exclusivamente a
fazer acerto de débito e crédito, mas, fundamentalmente,
fizeram um balanço político. As contas foram aprovadas por
avassaladora maioria da Assembléia. Isso quer dizer que
entre essa eloqüência e essa manifestação de indignação da
Bancada e a sua ação há uma certa distância. Não
consideramos que seja o melhor método. Não queremos aqui
classificar oposição construtiva ou não construtiva. Isso
não existe.
Pedi até a ajuda do Deputado Raul Messias para me lembrar o
nome daquele advogado que morreu velhinho, Heráclito de
Sobral Pinto, que defendeu Prestes nos idos da ditadura de
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Vargas e que, numa entrevista, lembrava, a propósito de uma
declaração em que o Gen. Geisel dizia que iria construir uma
democracia "á brasileira", que não existe democracia "à
brasileira ou á francesa". Ou é democracia ou não é.
Isso vale também para a Oposição. Ninguém temo monopólio

dos interesses de Minas Gerais. Ninguém tem procuração da
população do Estado para dizer que defende seus interesses.
O que nos estranha, o que nos inquieta e nos faz, pelo
menos, lançar dúvida sobre a conseqüência dos discursos aqui
proferidos é saber ou não onde, efetivamente, se deu o
rompimento. Qual foi a razão política? Onde está o centro da
divergência?
O Deputado Wellington de Castro falou de benesses. Não nos
parece que o papel do Governo seja o de garantir benesses
para os Deputados. Se fosse, seria absolutamente imoral.
Qual foi a razão, omotivo que fez com que o Bloco se
constituísse? Se é sã por causa da candidatura do Deputado
Hélio Costa, então que se explicite isso. Nós temos um
candidato ao Governo e queremos articular a sua candidatura.
Isso é mais do que legitimo, e é em função dessa candidatura
que vamos nos descolar do Bloco governista. Isso não
estabelece nenhuma diferença, porque vamos resgatar mais uma
vez a história.
Tão logo se encerrou o pleito passado, que definiu Hélio

Garcia como o vitorioso nas eleições, os senhores todos se
compuseram. O nosso receio é de que uma vez mais a sociedade
seja vitima desse tipo de manipulação: que os senhores se
separem hoje disputando campos diferenciados e, abertas as
urnas, se eventualmente a candidatura de um dos senhores
for vitoriosa, embora eu espere que isso não ocorra, no dia
seguinte todos novamente se recomponham. Esse é um problema
grave existente na política brasileira. E o jogo de cena,
a manipulação, a empulhação. O povo acha que está
escolhendo, quando na verdade não está escolhendo
absolutamente nada, porque os senhores, historicamente,
sempre se recompõem.
Newton Cardoso teve um mérito único, pois numa certa medida
significou a quebra do monopólio de oligarquia do Governo
Estadual. Só que ele conseguiu ser pior do que todas elas.
Ele conseguiu exercer o Governo de uma forma tal que
deslegitimou aquela que poderia ser a única vantagem do seu
Governo.
Isso hoje não existe mais. Está tudo acertado. Nós não

queremos, Sr. Presidente, e queremos deixar bem claro aqui,
prejulgar o seu Partido. Mas temos evidências, fatos,
fundamentos que nos levam pelo menos a ter uma dose razoável
de cautela sobre seu comportamento futuro. E. ai, senhores,
o que vai garantir quem tem ou não razão é o tempo. Seriam
ociosas as polêmicas a esse respeito.
Gostaria de usar o restinho do meu tempo para falar daquilo
que deveria ter falado antes. Encaminhamos ontem, com uma
certa prevenção, requerimento a ser debatido e deliberado
por este Plenário, expondo que a Assembléia de Minas deveria
posicionar-se contra a revisão constitucional. Acompanha o
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requerimento, como justificativa ou justificação, como
querem alguns, o documento que foi entregue á Assembléia,
por meio de seu Presidente, Deputado José Ferraz, na semana
passada, em que consta uma série de entidades que hoje
defendem a não- realização da revisão constitucional.
Nós consideramos fundamental que esse debate ocorra aqui

dentro, mesmo porque, em havendo a revisão constitucional,
mesmo sendo contrários a ela, necessariamente esta
Assembléia terá de dar seqüência aquilo que for resolvido em
Brasília. E. no mínimo, curioso que o parlamento do 3
Estado deste Pais se omita diante desse debate.
Nós entendemos que há inúmeras razões que nos recomendam,

neste momento, a não-realização da revisão constitucional.
Em primeiro lugar, é necessário que se limpe o terreno
quanto á argumentação pseudo-juridica que diz que as
disposições transitórias obrigam a revisão. O texto
constitucional é ruim, mas claro nesse aspecto: diz que a
revisão se torna obrigatória a partir do 5o ano da
promulgação. Entretanto, qualquer aluno do 5g ano de escola
tem a compreensão de que "a partir" significa desde o
inicio. Pode ser no dia, mês ou no ano seguinte. Não há nada
que obrigue a se fazer a revisão agora, mesmo porque aqueles
que acompanharam o processo de elaboração da Constituinte se
lembram muito bem de que a discussão das transitórias sobre
a revisão constitucional estava muito calcada sobre o
plebiscito, que foi realizado este ano, sobre forma e
sistema de Governo. Prevaleceu, até contra a minha vontade
pessoal, mas segundo a vontade de meu partido, o sistema
presidencialista, que temos em vigor hoje, com todas as suas
mazelas e. por isso, não haveria necessidade dessas
alterações.
Argumenta-se muito que o Pais ficará inviável sem a revisão
constitucional. Por trás dessa retórica não apareceu nenhum
argumento que seja capaz de materializar essa inviabilidade,
ou seja, em que situação concreta o Brasil hoje é inviável
em função da Constituição? O Brasil é inviável, sim, ou
pode-se tornar absolutamente Inviável em função da
concentração de renda, dos monopólios, de práticas
autoritárias de poder e em função de uma série de fatores,
mas jamais em função da Constituição. Mesmo porque a
Constituição que ai está foi retrato e expressão não de
corporações, embora haja corporações que devam ser
combatidas. Ela não foi a expressão de visões estreitas,
menores, dos setores trabalhadores. Prevaleceu na nossa
Constituição a visão dos setores hegemônicos, dominantes,
q ye sempre mandaram neste Pais.
E quase escandaloso que um Congresso, que está em final de

mandato, que cada vez mais se divorcia da vontade nacional
e que nem sequer foi capaz de regulamentar aquilo que a
Constituição estabelece,. queira fazer agora uma ampla
revisão da Constituição. Hoje não chegam a 20% os
dispositivos de nossa Constituição Federal que foram
regulamentados pelo Congresso. Esse Congresso está se
arrogando as condições e a capacidade de fazer não apenas a
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revisão e os acertos de detalhes, mas sim uma revisão ampla
da Constituição. O que eles estão querendo viabilizar
concretamente é um estupro á vontade democrática deste País.
Eles estão querendo reescrever completamente a Constituição
brasileira. E eles estão atendendo aos interesses de quem? E
curioso. Se pinçarmos as noticias dos meios de comunicação,
jornais, revistas, televisões e imprensa, verificaremos que
os setores que defendem hoje a revisão constitucional são
muito emblemáticos. Sob o ponto de vista partidário, o
partido que mais ostensivamente defende a revisão
constitucional é o PFL. Trata-se de um partido que tem
conseguido sobreviver por vários governos: já passou pela
ditadura, pelo Governo Sarney, pelo Governo Collor e já está
"tirando casquinha" no Governo Itamar Franco. Pelo que me
consta, esse partido nunca esteve vinculado, preocupado e
mergulhado em responder e atender às demandas populares
deste Pais. As grandes representações industriais como a
FIESP, Associação Comercial de São Paulo, a Federação
Brasileira de Bancos - FEBRABAN, todas estão defendendo a
revisão constitucional, ou seja, o que podemos ver são
setores que querem garantir privilégios e aprofundar
privilégios. E o mais grave é que querem fazer isso tudo nas
costas do povo brasileiro. Insisto, mais uma vez, que esse
Congresso não foi capaz de regulamentar dispositivos do
texto constitucional. Esse Congresso também ficou enrolando
para aprovar uma lei eleitoral com o mínimo de coerência,
mas aprovou uma lei eleitoral que legaliza a "maracutaia",
oficializando o abuso do poder econômico. E é este mesmo
Congresso que hoje quer fazer a revisão constitucional, em
dois ou três meses, sem que a sociedade tenha o mínimo de
informações do que está acontecendo.

Por essa e várias outras razões, entendemos, Sr.
Presidente, que nosso requerimento não pode ter o destino de
outros requerimentos polémicos nesta Casa, os quais dormitam
pelas gavetas. Se os senhores querem derrotá-lo, que o
façam, mas que as questões sejam explicitadas, no Plenário,
por meio de discussões, debates e votos. Na democracia, a
soberania do voto é muito importante. Muito obrigado.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de lembrar ao Deputado Carlão que temos
de ter respeito mútuo. O PP não vai, de maneira alguma,
ditar normas para o partido. Estamos preocupados, sim, em
fazer oposição, em defender os interesses do Estado. Mas V.
Exa. está confundindo as coisas quando pretende ditar normas
para o nosso Partido. Enquanto isso buscamos entendimento,
por meio de conversações com ambas as Bancadas, sobre o
destino das matérias que tramitarão neste Plenário e nas
comissões. Se V. Exa. acredita ou não que o PP fará
oposição, isso não merece sequer a minha atenção. Estaremos
preocupados. Mas se qualquer partido desta Casa quiser
sentar á mesa para tirar suas dúvidas, também sentaremos,
dentro do respeito mútuo. V. Exa. não pode confundir o PT
com o PP. Mas, sempre poderemos conversar para encontrarmos
um denominador comum, em beneficio do povo mineiro. Isso faz
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parte da função que exercemos. Enquanto houver esses
princípios, estaremos prontos para ajudar a sanar as
deficiências administrativas pelas quais, hoje, passa Minas
Gerais. Multo obrigado.
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente; ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira, V. Exa. chamou meu aparte
de discurso. Eu estava fazendo uma questão de ordem, e V.
Exa. disse que meu discurso era eloqüente. Quero aproveitar
a oportunidade para dizer ao Deputado Antônio Carlos Pereira
que microfone não me assusta nem me coloca envaidecido. V.
Exa. sabe que faço uso dessa latinha há muitos anos. V. Exa.
diz que dez Deputados formam uma Bancada com o intuito de
eleger um Governador. Que direito V. Exa. tem, ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira, de questionar a Bancada do
PP a respeito do que ela tem que fazer? Ora, que direito V.
Exa. tem de dizer que vai esperar para ver o que acontecerá
na prática? Ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, estou
acostumado com microfones. Sou um elemento da imprensa, sou
um comunicador. Ás coisas ditas, às vezes, de uma forma que
não é a correta deixam transparecer outra forma. Gostaria
que V. Exa. primeiro entendesse que formamos uma Bancada, e,
se essa Bancada tem candidato, vamos defendê-lo, como a
Bancada do PT defende seu Lider, defende seu candidato.
Lula. Por que só V. Exa. tem o direito de defender o
candidato da sua Bancada e a Bancada do PP não tem?
Com relação ao termo "benesse", que V. Exa. declarou que
eu disse aqui, pergunto: que Deputado, a não ser do bloco
governista, tem conseguido qualquer obra, qualquer beneficio
neste Estado? O Deputado tem de ser do bloco do Governo ou
Secretário de Governo para conseguir alguma coisa. Dai a
razão de ter dito benesse".
Com relação à atuação de V. Exa. , veja como podemos
interpretar as coisas de outra forma. Fiquei surpreso ao
ver, neste parlamento, V. Exa. elogiar Newton Cardoso, da
tribuna. Achei isso um absurdo. Esta foi minha
interpretação, diferente da de V. Exa. Quero apenas mostrar
a V. Exa. que as coisas ditas aqui têm que ser ditas de
forma clara, para evitar duplo sentido. Estou colocando
duplo sentido na observação feita por V. Exa. Todos os
Deputados presentes ouviram as declarações de V. Exa. . e
elas estão registradas nos anais desta Casa e, até mesmo.
gravadas. V. Exa. disse que admira Newton Cardoso. Estou
dizendo isto para solicitar à Bancada, que terá,
logicamente, maioria nas votações deste parlamento, um maior
entrosamento com a Bancada do PT. Se começarmos a ter uma
união dessa forma, é preciso que alguém do PT assuma o
microfone, venha à tribuna e explique claramente o que está
havendo. Não aceitam um outro partido fazendo oposição nesta
Casa? Não aceitam una Bancada fazendo oposição? Será que
teremos de dar obediência a quem quer que seja dentro desta
Casa? V. Exa. . que tem sido tão brilhante e claro em seus
discursos, precisa continuar com essa clareza em seus
pronunciamentos, sem deixar dúvidas e sem estabelecer
dúvidas na mente de quem quer que seja. Muito obrigado.
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não tenho a pretensão
de considerar que seja possível que os fatos tenham duas,
três ou quatro interpretações, no que diz respeito á vida e
á história.
Vou apenas tentar contribuir um pouquinho quanto á
intervenção do Deputado Paulo Pettersen. Nós não nos
recusamos a nos assentar com o PP, mesmo porque nós nos
assentamos com o PMDB, com o PSDB, com a Liderança do
Governo e com todos que assim desejam. Mas uma das
principais reclamações da nossa Bancada neste parlamento é
que aqui não se discute, não se conversa. A política não
existe. A nossa disposição de nos assentar é permanente,
intensa, e queremos que isso ocorra com todas as forças
políticas aqui colocadas.
Em segundo lugar, quero deixar bem claro que não há
prejulgamento quanto á vocação oposicionista do PP nesta
Casa. Existe uma constatação, e sobre isso nenhum dos
senhores se manifestou. Existe uma história, um passivo
nosso acumulado. Nesse passivo acumulado, ficou evidente que
a maioria dos senhores sempre votou com o Governo. Existe
essa história, que não pode ser negada, tanto que conclui a
intervenção dizendo muito claro que quem tem razão está
polemizando agora se vai fazer ou não oposição. E o tempo
que dirá isso. São os fatos e as votações que dirão isso.
Deputado Wellington de Castro, eu não queria falar, mas a

tentação foi maior. Vou ser claro. Não lembro que relação o
senhor tinha com o Governo Newton Cardoso. D que afirmei e
reafirmo é que Newton Cardoso, quando foi candidato,
significou para uma parcela do eleitorado mineiro a
possibilidade de rompimento de uma nominação histórica neste
Estado. Vários setores progressistas votaram em Newton
Cardoso e na expectativa de que ele faria transformações.
Mas aquele Governo constituiu uma 'cosa nostra", de seus
amigos, de seus apaniguados. Ele não resolveu o património
do Estado, mas o seu patrimônio pessoal. Isso é um dado
positivo, do ponto de vista popular. Não estou falando de
intenções; isso não conta absolutamente nada. Não discutimos
intenções, discutimos fatos.
Por fim, quero dizer que vamos ter oportunidades de travar
inúmeros debates. Espero, de verdade, que tenhamos, no
decorrer desses debates, a oportunidade de pontos de
intercessão. Queria lembrar que, na legislatura anterior, a
Bancada do PT, em Que pese ás diferenças fundamentais,
ideológicas, políticas e práticas, compunha uma minoria,
com o PFL, contra o Sr. Newton Cardoso. Não se trata de um
preconceito de nossa parte quanto a isso. Falei com todas as
palavras que é absolutamente legitimo que os senhores
constituam uma Bancada para respaldar uma candidatura do Sr.
Hélio Costa. O que me pergunto é quais foram as razões
políticas que justificaram o rompimento dos senhores com o
Governo que ai está. A candidatura, por si só, é legitima. D
seu apoio à candidatura é mais que legitimo. Isso é
inquestionável. Não se discute. A nossa dúvida está
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relacionada ao porquê do rompimento; se a razão foi a falta
de benesses, parece-me muito pouco. Muito obrigado.
O Deputado Wellington de Castro - Ainda me dirigindo ao
Deputado Antônio Carlos Pereira, o que ocorre é que V. Exa.
continua falando em constatação futura. V. Exa. disse que
não iria fazer um prejulgamento desta Bancada, da Bancada do
Partido Progressista, e continua fazendo. Agora, questionar
o porquê de ter cada Deputado saído de seu partido para
compor a Bancada do Partido Progressista seria a mesma coisa
que indagar do Deputado Reinaldo Lima por que S. Exa. deixou
o PT. E indagar, também, por que o Deputado Raul Messias
deixou o seu partido. E um direito que tem o Deputado.
V. Exa. , ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, veio para
esta Casa e tem o direito de ser respeitado e de agir de
acordo com a sua consciência. Quero, mais uma vez, fazer um
apelo a V. Exa. e aos demais elementos da Bancada do PT:
estamos aqui, somos uma Bancada e vamos fazer oposição. Mas
vamos deixar as farpas de lado e vamos nos unir. V. Exa.
está cobrando demais do partido. Estão nos atacando muito
cedo. O partido mal começou, e V. Exa. já quer que tomemos
todas as decisões? Espero que, da parte de V. Exa. , haja um
pouco mais de paciência, porque estaremos mostrando, não só
a V. Exa. , mas a este parlamento a ação e a atitude da
Bancada do Partido Progressista nesta Casa.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, preocupa-me muito
o Líder do PT, Deputado Antônio Carlos Pereira, arrogar para
si o direito de ser oposição ao Governo de Minas Gerais. E
um direito que, talvez, não lhe caiba, porque mudar de
posição, fazer qualquer mudança é próprio do homem público.
Não devemos mudar os princípios fundamentais de seriedade,
mas mudar para aquilo que é do interesse do povo que
defendemos.
E quero dizer ao Deputado Antônio Carlos Pereira, que ontem
disse que eu era hilário e hilariante, que lhe devolvo o
elogio, porque não me sinto palhaço. Gostaria, ainda, de
dizer que o PT, quando arroga para si o direito, quando
pergunta por que os Deputados saíram do seu partido, ele
fica vulnerável, porque não cabe a nós, aqui nesta Casa, em
nemhum momento, dar satisfações a quem quer que seja, a
parlamentar algum. Eu, por exemplo, liderei o PRN por 2 anos
consecutivos nesta Casa. Defendi a figura do Presidente da
República da época, Fernando Coilor de Mello, como defendi a
sua política econômica e social. Agora, estou sentindo
saudades dela, mas não corroborei a corrupção do Governo
Collor. Fui o primeiro a assinar a lista, capitaneada pelo
PT, para que se fizesse a cassação daquele que não
correspondeu às expectativas de 35 milhões de brasileiros,
inclusive deste Deputado que vos fala. E evidente, Deputado
Antônio Carlos Pereira, que não podemos dar esse crédito a
V. Exa. . esse crédito antigo que, segundo V. Exa. , tem o PT,
porque é um crédito sectário. E um crédito que determina
apenas um comportamento que, quando se sente ameaçado por
uma liderança séria, de pé no chão, começa a agredir e até a
faltar com o respeito para com os companheiros e com o
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decoro parlamentar, no sentido de querer distorcer as
palavras daqueles que usam a tribuna desta Casa.
Quero, nesta hora e neste momento dizer que o Partido
Progressista vai fazer oposição a este Governo, uma oposição
voltada para os interesses do povo de Minas Gerais. Isso
independe do fato de que cada parlamentar tem seus problemas
pessoais, porque aqui defendemos os interesses do povo. E
temos esse direito, que nos foi outorgado no mandato que
recebemos do povo. Temos a obrigação moral de defendê-los
aqui, para merecermos pertencer a esta Casa, que nos ensinou
e nos ensina o que é a verdadeira e a legitima democracia.
Mas entendo, Sr. Presidente, que, se não houver respeito
mútuo entre as Bancadas, quaisquer que sejam elas, não
poderemos exercer a democracia, nos seus legítimos direitos.
E evidente que esta Casa, a Casa onde se discutem e se
fazem as leis, às vezes faz as leis como em fábricas, leis
até inconstitucionais, faz também leis de mérito, de
interesse para o povo de Minas Gerais. E até posso aceitar
que esta Casa possa errar, ao querer acertar para dar uma
melhoria de qualidade de vida a •esse povo. Mas não abro mão
do direito de defender esse povo, principalmente aqueles que
me elegeram, aquela parcela da população de Minas Gerais que
me deu o direito de ter assento nesta Casa. E vou defendê-
los custe o que custar, goste quem gostar.
Não vou aceitar que o PT se entenda dono da verdade, porque
entendo, Deputado Antônio Carlos Pereira, que o PT se
aproxima das massas para tirar proveito pessoal. Mostra a
miséria do povo, mas é incompetente para resolver esse
problema. E existe até o governo alternativo que ia fazer o
ilustre líder do partido de V. Exa. . Lula da Silva. E
evidente que ele não teve a competência de fazer um governo
alternativo. Faz, agora, caminhadas e mais caminhadas por
este Pais, vendendo ilusões. São verdadeiros mercadores das
ilusões do povo brasileiro, mostrando a sua miséria, tirando
proveito disso. Quero dizer a V. Exa. , quero dizer aos
companheiros do Partido dos Trabalhadores que vamos
respeitá-los, mas exigimos respeito. Vamos tomar as nossas
providências para poder até votar com as mesmas idéias, com
os mesmos pontos de vista, com os mesmos princípios, mas
nunca votaremos a reboque do Partido dos Trabalhadores. Não
reconheço que sejam os donos da verdade, não reconheço que
sejam os verdadeiros lideres da Minoria nesta Casa, porque o
nosso Partido, o Partido Progressista, vai, com êxito,
através da liderança do Dr. Hélio Costa, fazer um trabalho
sério e honesto. E tenho certeza absoluta de que todos os
parlamentares irão nos respeitar, porque, assim,
defenderemos os verdadeiros e legítimos princípios da
democracia do nosso Pais Muito obrigado.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, entendo que percebemos nesta Casa, hoje, a
elegância, o companheirismo, a camaradagem por parte dos
Deputados do Partido Progressista, com relação às indagações
feitas por diversos Deputados da Bancada do PT,
principalmente pelo Deputado Antônio Carlos Pereira.



19

Não temos que lhe dar satisfações de nossas decisões e das
diretrizes do nosso futuro político, mas, por questão de
educação, de ética e de berço, tivemos a sabedoria de
contemplar e ouvir suas colocações, muitas delas indevidas.
Tomamos uma atitude, até mesmo histórica, para evitar fatos
de que tivemos exemplos no passado, ou seja, oeputados, na
última hora, apoiarem candidatos ao Governo do Estado que
não eram realmente de seus partidos. Já ouvi falar que
Deputados do PT apoiaram o Governador Hélio Garcia. Eu não
apoiei. A partir das últimas eleições, passamos a construir
uma base mínima. Começamos a crescer, devagarinho, e
chegamos a constituir a segunda Bancada nesta Casa, porque
acreditamos no nosso projeto. O nosso partido tem o seu
programa e o seu estatuto voltados para o desenvolvimento,
para o progresso na agricultura, na saúde, na educação, na
indústria e na pecuária. Partindo desse principio, para
atender a todos os segmentos da sociedade, imbuídos desse
desprendimento, procuramos ter, na pessoa do nosso futuro
Governador,Hélio Costa, o nosso líder, pois tenho certeza de
que ele saberá corresponder às expectativas do povo mineiro.
Muitos, aqui nesta Casa, se unirão a nós, pois o nosso
candidato, o nosso líder maior, será o líder do povo
mineiro.
Dentro dessas mesmas diretrizes é que buscamos o futuro do

nosso Estado e do nosso povo, acreditando em alguma coisa,
construindo com todo o sacrifício esse grande projeto que
sequer merece o respeito de V. Exa. , ao contrário de nós,
que nunca subestimamos seus projetos. E é dentro dessa
proposta que haveremos de abrir um diálogo, para que
possamos chegar a um denominador comum, com independência,
voltados para o interesse do povo e jamais contra o povo
mineiro.
Mais uma vez, deixo aqui bem claro que temos que exercitar
a democracia. Felizmente, graças à Bancada do Partido
Progressista, estamos vendo esta Casa nascer novamente, e os
demais Deputados sentirão a responsabilidade de cada um de
nós, dentro dos nossos princípios e do nosso programa de
partido. Se é para o bem do Estado e do povo, haveremos de
lutar lado a lado! Entretanto, se for contra esse mesmo
povo, saberemos dizer não! Saberemos dizê-lo, não apenas ao
Governo Hélio Garcia, mas também aos demais governantes que
não respeitarem este Poder[
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, só para refrescar a memória dos nobres
Deputados, gostaria de registrar que a nossa participação no
mandato anterior junto com o PFL e depois com o PSDB, que
se constituiu exatamente dos Deputados que deixaram o PFL,
não foi de última hora. A frente de oposição e a Liderança
da Minoria, que foi exercida nesta Casa, durante o mandato
de 1987 a 1990, pelo Deputado Domingos Lanna, começou na
eleição da Mesa da Assembléia que foi totalmente conduzida
pelo então Governador Newton Cardoso.A nossa posição, na
época, no PT, junto com o PFL, foi de franca oposição ao
Governador do Estado, coisa completamente diferente do que
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ocorre hoje com os atuais membros do PP, que, durante
praticamente três anos e meio, vacilaram - alguns mais,
outros menos - quanto a uma posição clara e distinta em
relação ao Governo do Sr. Hélio Garcia.
Quanto à questão levantada pelo nobre Deputado Wellington
de Castro, graças a Deus, nesta Casa existe um excelente
Departamento de Taquigrafia, que já registrou inúmeras vezes
os meus depoimentos, alegando as razões pelas quais sai do
PT, pronunciamentos esses que sempre terminaram com minha
declaração de profundo respeito pelo PT. Assim sendo, VExa.
pode consultar meus pronunciamentos e saberá por que saí
daquele partido.
Entretanto, Sr. Presidente, o objetivo desta minha questão

de ordem refere-se ao fato de que na pauta de hoje temos um
projeto polêmico, do Deputado Antônio Júlio. Dessa forma,
gostaria de discuti-]o com o Plenário, pelo menos, com a
presença dos 27 Deputados regimentalmente exigida para tal
discussão. Como V.Exa pode verificar de plano a inexistência
desse "quorum", solicito o encerramento da reunião.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido feito pelo
Deputado Bené Guedes.
Esta Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que
proceda á chamada para a recomposição de "quorum". Na sua
ausência, a Presidência convoca o Deputado Sené Guedes, 3g
Secretário, para, nas funções de lo- Secretário, proceder à
chamada-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
OSr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não

há' quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Srs. Deputados para a extraordinária de logo
mais, às 201h30min, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária de amanhã, dia 30, 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
AO COMPARECIMENTO DO EX-GOVERNADOR AURELIANO CHAVES E DO

GENERAL ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADA SERPA, PARA DISCORREREM
SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRÁS, EM 26 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
- Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Ibrahim
Jacob - Palestra do Or. Aureliano Chaves - Palestra do
General Antônio Carlos de Andrada Serpa - Entrega de placas
alusivas ao evento - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h41min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Bernardo Rubinger - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
Edward Abreu - Elisa Alves - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ata
- O Deputado Alvaro Antônio, 2Q-Secretário "ad hoc",

procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Elmiro

Nascimento, Clêuber Carneiro, Márcio Miranda e Homero Duarte
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 - Esta Presidência convida, para tomarem
assento á mesa, os Exmos. Srs. Dr. Aureliano Chaves, ex-
Governador do Estado e ex-Vice-Presidente da República; Gen.
Antônio Carlos de Andrada Serpa; Júlio Pires, representante
do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Dr. Patrus Ananias;
Delfim Ribeiro, DD. Delegado Regional do Ministério das
Minas e Energia; Deputado Bené Guedes, DD. 3g-Secretário da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Deputado Federal
Sérgio Miranda, Presidente do PC do B de Minas Gerais;
Deputado José Bonifácio; Deputado Federal Bonifácio Andrada,
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração; e
o Or. Francelino Pereira, ex-Governador do Estado de Minas
Gerais.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao
comparecimento do ex-Governador Aureliano Chaves e do
General Antônio Carlos de Andrada Serpa, para discorrerem
sobre a privatização da PETROBRAS.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o

Hino Nacional.
- E executado o Hino Nacional.
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Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Dr. Aureliano Chaves de

Mendonça, DO. ex-Governador do Estado de Minas Gerais e ex-
Vice-Presidente da República; Exmo. Sr. Gen. Antônio Carlos
de Andrada Serpa; Exmo. Sr. Júlio Pires, DO. representante
do Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias; Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
Deputado Bonifácio Andrada; Exmo. Sr. Deputado Federal
Sérgio Miranda; Exmo. Sr. Delfim Ribeiro, DO. Delegado
Regional do Ministério das Minas e Energia; Exmo. Sr.
Deputado Bené Guedes, DD. 3Q-Secretário desta Casa; Exmo.
Sr. Deputado José Bonifácio Filho, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, minhas senhoras, meus senhores, autoridades
presentes: "O petróleo, meus senhores, é uma substância que
tem a singular propriedade de não permitir que se converse
calmamente a seu respeito. A frase é de San Tiago Dantas e
reflete bem o tom polêmico que historicamente acompanha as
discussões sobre o assunto.
Já em 1937, Monteiro Lobato, nacionalista extremado,
afirma, por intermédio de um dos seus personagens, a sua
convicção a respeito da existência do óleo negro em
território brasileiro.
Por volta de 1951, acirrava-se o debate. Num clima de
grande emoção, os contendores lançavam uns aos outros as
acusações de entreguista e comunista.
Há exatos 40 anos, a Lei nQ 2.004, de 3 de outubro de 1953,
criava a PETROBRAS. Foi uma expressiva vitória dos que
defendiam o monopólio estatal na exploração dos recursos
petrolíferos.
O monopólio da União ganhou força de norma constitucional
pelo art. 177 da Constituição da República.
Nos últimos 40 anos, muita coisa mudou. Alterou-se a
importância estratégica do petróleo, com a busca de
combustíveis alternativos. Apesar disso, o chamado "ouro
negro !! continua tendo um grande peso na economia nacional, o
que pode ser visivelmente constatado em épocas de crise como
a do Golfo Pérsico.
Por outro lado, as próprias relações internacionais

sofreram alterações significativas, com o fim da guerra fria
e com a dissolução do bloco soviético.
O conflito leste-oeste foi substituído pelas divergências

entre os Interesses dos países desenvolvidos e os das nações
do Terceiro Mundo.
O desenvolvimento das telecomunicações e da informática

mudou o próprio conceito de fronteira.
Na economia, a constituição de grandes grupos
multinacionais criou uma nova realidade: o capital sem
pátria, cioso apenas dos próprios interesses.
A derrocada dos regimes socialistas fortemente estatizantes
trouxe à baila a discussão sobre o papel do Estado na
economia e sobre a oportunidade e os limites da intervenção
estatal na vida econômica. O liberalismo voltou à ordem do
dia.
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Num tal contexto, a discussão de temas como o monopólio
estatal sobre o petróleo assume relevante importância.
Coincidentemente, esta Assembléia a promove, atendendo a
requerimento do Deputado Ibrahirn Jacob, na passagem do
aniversário de criação da PETROBRAS.
Part icipam deste debate, dispensando maiores apresentações,

o Or. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, grande líder
político e técnico de reconhecida capacidade, e o Gen.
Antônio Carlos de Andrada Serpa. São dois mineiros ilustres,
dignos representantes do patrimônio moral e cívico desta
terra.
Antes de passar-lhes a palavra, queremos agradecer-lhes a
pronta atenção dada ao convite para esta reunião.

Palavras do Deputado Ibrahim Jacob
O Deputado Ibrabim Jacob - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz; Or. Aureliano Chaves, DD. ex-Governador do Estado de
Minas Gerais; DD. Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa; Or.
Francelino Pereira, ex-Governador de Minas Gerais: demais
autoridades presentes, senhoras e senhores; há dois dias,
desta tribuna, rendemos homenagem a Getúlio Vargas, o
criador da PETRDBRAS. Rendemos essa homenagem a um homem que
ficou na história em virtude de seu trabalho e de sua
vontade firme de trazer para o povo brasileiro aquilo que é
muito importante para nós hoje, a PETROBRAS. Assim sendo,
hoje volto a esta tribuna. Como Deputado do antigo PTB, pois
naquela oportunidade militávamos no partido de Getúlio
Vargas e João Goulart, estávamos engajados na luta por um
patrimônio que seria nosso. Hoje, 40 anos depois, convocamos
o povo mineiro para uma grande jornada em defesa da
integridade da maior empresa estatal do mundo, a PETRDBRAS.
Preliminarmente, rendo as minhas homenagens às figuras
ilustres de Dimas Perrin, Ademar Luciano Pereira, Cyro
Verçosa, Carlos Olavo da Cunha Pereira, Emilio Sávio e
outros importantes líderes sindicais, que, auscultando um
sentimento nascido do povo, porque com ele se acham
identificados, usando de sua experiência e de seu tirocínio
sócio-politico, decidiram desencadear, com muita fé nas
grandes causas deste Pais, mais um movimento sério, com a
inconfundível marca de nosso Estado e de nossa gente, em
defesa do monopólio estatal e da PETROBRAS, esse monumento
empresarial de que nos orgulhamos. A União Mineira em Defesa
da PETROBRAS é, muito mais do que um sonho de ocasião, a
continuidade de uma luta consagrada no tempo e que, por sua
natureza, é também fundamento da nacionalidade e alicerce da
soberania, pois envolve a energia não descartável para o
progresso •de qualquer economia. Esta reunião, sob os
auspicios da Assembléia Legislativa, simboliza a união de
todo o povo mineiro em defesa de um patrimônio nacional,
feito com muito esforço e sacrifício. Cumpre-me agradecer a
esses bravos companheiros o honroso convite para que eu
integre e participe do movimento edificante, de envergadura
e que, necessariamente, tem de produzir ecos. Faço-me
solidário nessa tarefa, da mesma forma que outras
personalidades destacadas o farão, a exemplo do ex-
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Governador Aureliano Chaves e do Gen. Antônio Carlos de
Andrada Serpa, cuja tarimba e cujo conhecimento são
fundamentais para a obra que nos propusemos e, por certo,
refrão que nos dará o caminho a seguir.
Senhoras e senhores: ao nos lançar nessa campanha, não
podemos descartar a análise, ainda que superficial, de
alguns elementos sociológicos vitais a ela inerentes.
Efetivamente, esse final de século está trazendo, por força
de circunstâncias diversas, uma premente necessidade de
reformulação dos métodos de convivência entre os povos. Já
não é sustentável um 'status quo impiedoso, que castiga
severamente a grande maioria para premiar, graciosa e
desumanamente, uns poucos. O inconformismo reinante procede:
surgiu de um saturamento e já deixou raízes, em caráter
irreversível. Deixando aflorar um raciocínio natural e
lógico, buscando subsídios na experiência da história,
concluiremos que é aplicável, em economia, o principio da
ação e da reação. E a gravíssima crise econômica mundial,
sem precedentes, inexoravelmente, já está produzindo efeitos
em sentido contrário e, sobretudo, exigindo um tipo de
convivência mais - tolerante e harmônica, em que o respeito
entre os povos não se deve restringir ao discurso, mas ser
usado na prática. Nenhuma nação que, por acidente histórico,
se arvore em xerife do mundo se eximirá do ônus de,
realmente, se submeter ao império da razão, sob pena de, não
o fazendo, sucumbir aos percalços de sua insensatez.
Cairam as barreiras ideológicas, criadas por meio de

sofismas durante décadas, para apenas garantir a hegemonia e
a exploração dos mais fortes sobre os mais fracos.
Sobreviverão no próximo milénio as comunidades identificadas
com a nova ordem universal, na qual prevalecerá a tônica do
fiel cumprimento do respeito à autodeterminação. Não mais
ficarão impunes os atos, diretos ou indiretos, provocadores
da miséria, da fome, do genocídio, do subdesenvolvimento. A
inquietude das ruas sucederá ás praças de guerra e
continuará existindo, num crescente, até que, afinal, a
justiça social seja a grande vencedora. E uma realidade que
transcende o óbvio, estando acima da vontade dos poderosos e
do consuetudinário. A amoralidade que reina nos domínios da
economia será compulsoriamente invertida em ponderável
contingência social, por absoluta premência, já que, na
polaridade entre opressores e oprimidos, chegou-se ao
extremo entre o existir e o não-existir.
Apesar desse quadro que se descortina com total
transparência, os valores ainda remanescentes do passado
imediato insistem em suas ultrapassadas práticas de um
colonialismo cruel, freqüentemente minando as resistências
nacionais, em todos os níveis, para docilizar as oposições e
propiciar a oferta fácil, barata das grandezas mais nobres
de cada povo. Cabe â Nação reagir a esses impulsos
anacrônicos e que estão alheios à tendência realista geral.
Para isso, devemos evocar a consciência cívica,
particularmente para definir a luta em defesa dos bens
estratégicos, - entre eles, o petróleo. A nossa resistência
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agora, mais do que nunca, é uma imposição da consciência e
não pode ser postergada.
O processo de privatização desencadeado no Brasil pelos
vendilhões crônicos da pátria tem o crivo do dolo, da má-fé,
dos negócios escusos, adrede preparados, com requinte, para,
intencionalmente, lesar, promovendo o desvio direcionado de
empresas altamente lucrativas para mãos inaptas Há um
protecionismo escandaloso de grupos econômicos mantidos em
bolso de colete, sob conchavos repudiáveis, enquanto os
chamados testas-de-ferro se prestam a executar o trabalho
inglório de tentar mascarar a ilicitude do ato. Os poderosos
"lobbies" formados para promover a falsa idéia de
conveniência e oportunidade da privatização de empresas
lucrativas e viáveis, por si sós, revelam a extensão dos
envolvimentos econômicos. A mídia, a que se recorre
intensamente, no caso, não consegue, porém, modificar o
raciocínio simples que nos induz no sentido contrário ao da
pregação calculista da desinformação. O próximo objetivo
deles é a PETROBRAS, razão pela qual as mais expressivas
lideranças, a partir de Minas Gerais, resolveram, com
propriedade, deflagrar esse movimento pragmático em socorro
daquela empresa estatal.
O nosso maior estadista, Getúlio Vargas, com sua , visão
apurada a seu nacionalismo invulgar, criou a PETROBRAS, mas
teve de superar seriissimas pressões externas para que a
idéia se tornasse uma realidade. Cabe-nos, hoje, após a
superação de tantas vicissitudes, preservar o importante
espaço econômico ocupado pelo Brasil na área específica do
petrõleo, á vista de uma viabilidade comprovada por essa
próspera empresa monumento, orgulho do País, prova
incontestável de nossa capacidade gerencial. As mais
notáveis publicações especializadas no ramo do petróleo, no
âmbito internacional, repetidamente, têm dedicado largos
elogios à PETROBRAS, exaltando os méritos da empresa, que é
genuinamente brasileira; em particular, o seu desempenho na
produção de óleo em águas profundas, de modo inovador e com
uma ousadia muito bem sucedida- Nos congressos e seminários
especializados em tecnologia do petróleo. na Europa e nos
Estados Unidos, insistem na presença de técnicos brasileiros
para relatar os progressos alcançados pela PETROBRAS. Se
temos a pretensão de ascender ao primeiro, isso começará a
acontecer em função do trabalho da PETROBRAS. No ano
passado, a empresa recebeu prêmio de distinção por suas
realizações, o mais expressivo reconhecimento concedido
pelas companhias ligadas ao ramo e que são as organizadoras
da Conferência Anual de Exploração em Alto-Mar, agraciando
aquelas que mais contribuíram para o desenvolvimento das
atividades petrolíferas. Entrementes, no Brasil, esses fatos
são desconhecidos, e, portanto, não há a formação de uma
efusiva consciência de defesa de nossa companhia, do
patrimônio nacional-
Operando dez refinarias por todo o território nacional, a
PETROBRAS deu-nos auto-suficiência no que tange ao refino
para a obtenção dos derivados do petróleo. E, nesse
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particular, fica notória a competência e a criatividade dos
engenheiros brasileiros, equacionando, com excepcional
mestria, a qualidade e a quantidade de derivados, na razão
direta para se suprir o perfil do mercado consumidor, que
oscila da gasolina ao álcool, sempre impondo mudanças na
dinâmica de produção. Com habilidade, os nossos técnicos
conseguiram harmonizar os fatores, mantendo a qualidade, a
segurança e a proteção do meio ambiente. Isso é sugestivo.
Com igual desenvoltura, os técnicos da PETROBRAS conseguiram
compor harmonicamente o quadro complexo do transporte do
petróleo, envolvendo terminais, petroleiros e polidutos,
tanto quanto patentearam a eficiência econômico-financeira
no setor petroquímico, de fertilizantes e de distribuição de
derivados.
Os resultados mais espetaculares, todavia, estão na
exploração e na produção de petróleo. Na história dessa
verdadeira façanha, repleta de linhas e salpicada de
entrelinhas, há conquistas realmente épicas, que emanaram da
tenacidade, da coragem, da bravura e, sobretudo, do
idealismo de muitos, no decorrer de 40 anos, desde a
primeira descoberta até hoje, quando são conhecidos e
explorados 300 campos comerciais de petróleo, com uma
reserva estimada em 3.500.000.000 de barris de óleo e gás
natural, com mais de 5.000 poços, produzindo 670.000
barris/dia. Ademais, sem pretensos milagres, a empresa está
programando alcançar 1.000.000 de barris/dia em 1997 e
1.650.000 barris/dia no ano 2000, praticamente atingindo a
auto-suficiência-
Há 40 anos, essa realidade seria tomada como miragem, pois

o Brasil era considerado escasso de reservas e inviável em
termos de produção de petróleo. Hoje, a referida companhia
estatal é, disparadamente, uma liderança e uma referência
exemplar na produção submarina, com sucessivos recordes, que
nos permitem produzir em águas cada vez mais profundas. Se a
PETROBRAS já produz o óleo em lâmina d'água de 781m,
superando qualquer outra tentativa do gênero em todo o
planeta, já descobriu campos comerciais a 1.565m, utiliza a
plataforma semi-submersível (625m), oleoduto (705m) e
monobõia (405m). São conquistas, de fato, Invejáveis. Não
pode, com efeito, a PETROBRAS deter essa admirável escalada
em direção ás águas profundas, pois é ai que se situam os
campos gigantes. Certamente, numerosos outros campos, corno
Albacora. Marlim e Barracuda, serão descobertos em futuro
próximo. E consideremos que a geologia do petróleo é muito
complexa no Brasil, já que a maior parte das reservas
gigantes encontram-se em lâminas d'água superiores a 1.000m,
o que Indica o caminho a seguir.
Se os investimentos necessários são elevados, havemos de

convir q ue são altamente rentáveis, justificando a obra, nos
campos descobertos e a descobrir, nas bacias de Campos e de
Santos, onde foram localizados os de Tubarão, Coral, Estrela
do Mar e Caravelas. Apenas para exemplificar, verifiquemos o
caso de Marlim, onde, após o investimento inicial de
US$1.600.000.000,00, em quatro anos, tornou-se o campo auto-
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sustentável economicamente, passando a produzir 200 mil
barris/dia, numa primeira fase, para gerar uma receita de
US$1.500.000.000,00 por ano. E isso é apenas o inicio. As
perspectivas são as melhores nos diversos campos que a
PETROBRAS detém hoje. Procede o entusiasmo dos técnicos.
Se é verdade que muitos levantam Questões como aquela do

subsidio da NAFTA, que seria Injustificável e protecionista
de grupos, pesando sobre os lucros, certo é que ai residem
questões administrativas superáveis pelo simples e
necessário uso da probidade, mas que, sob nenhum pretexto,
comprometem a idéia do conjunto ou a rentabilidade do
negócio, grosso modo. A filosofia financeira é uma
contingência momentânea e circunstancial, mas não prejudica
o conteúdo econômico global. Há, sim, criticas internas de
que pagaríamos virtualmente o combustível mais caro do
mundo, o que contrasta com as afirmações da empresa.
Procedente ou não a crítica, devemos convir, em tese, que
toda conquista valiosa e de envergadura tem o seu preço,
pelo que, depois de tantos sacrifícios da massa, que pagou a
conta, esse seria mais um dos motivos para que não deixemos
esvair o que é produto do suor, do sangue e do sonho de
sucessivas gerações de brasileiros. O sacrifício há de ter
uma resposta positiva, e ai está ela, com a PETROBRAS bem
sucedida, empresa símbolo da capacidade operativa e da
administração competente. Ademais, conforta-nos o aceno,
sempre renovado, de que homens verdadeiramente sérios,
convictos, coerentes, nacionalistas e conscienciosos assumam
o comando desta Nação e, por via de conseqüência, apliquem
na administração da coisa pública um outro tipo de
mentalidade criadora e comprometida com o povo, passando a
elaborar planos sérios e respeitáveis, a partir do que.
provavelmente, já não teremos a repetição de cenas de
confronto entre a intenção política do Governo e a direção
da PETROBRAS, com discussões infundadas e pouco criveis, em
torno de planilhas de custo marotas, alegando defasagem no
preço do barril para justificar a alta de preços e,
desastradamente, provocar a aceleração do processo
inflacionário.
Ao considerarmos essas perspectivas, em especial, no que

elas têm de mais positivo e reticente, concluiremos que elas
são apenas uma pequena mostra da complexa máquina lucrativa
que é a PETROBRAS e do que se depreende que o caminho foi
encontrado, estando o Pais a importar cada vez menos e
economizando cada vez mais, justo nessa área critica em que
se exigem tantas divisas indispensáveis para se manter , a
energia estratégica. A União Mineira em Defesa da PETROBRAS,
mais do que um movimento sério e oportuno, é um chamamento
da brasilidade e do brio nacional. Informo, ainda, que os
seguintes convidados justificaram sua ausência nesta sessão
sobre a privatização da PETROBRAS: Deputado Geraldo
Santanna; Anésio Ventura Lippi, Prefeito de Astolfo Dutra;
Mauro Motta, Ministro-Chefe da Secretaria da Presidência da
República; Alexandre Alves Costa. Ministro da Integração
Regional; Senador Alfredo Campos; Maurício Corrêa. Ministro
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da Justiça; Murílio de Avelar Hingel, Ministro da Educação e
Desporto; Vereador Ademir de Paula, de Ubá, MC.

Palestra do Dr. Aurel iano Chaves
O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a

palavra aos expositores convidados. Inicialmente, ouviremos
a exposição do Exmo. Sr. Dr. Aureliano Chaves, ex-Governador
de Minas, ex-Vice-Presidente da República e ex-Ministro de
Estado das Minas e Energia.
Com a palavra, o Or. Aureliano Chaves.
o Dr. Aureliano Chaves - Sr. Presidente da Mesa e
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado José Ferraz; Exmo. Sr. ex-Governador do
Estado, Or. Francelino Pereira; Sr. representante de S. Exa.
o Prefeito Municipal, Dr. Patrus Ananias; Sr. Secretário de
Estado Bonifácio Andrada; componentes da Mesa; prezado ex-
Deputado Dimas Perrin e seus ilustres companheiros de
ideais; meu caro Gen. Andrada Serpa; senhores parlamentares,
senhores lideres sindicais, minhas senhoras e meus senhores,
o Deputado Ibrahim Jacob, em seu discurso bem elaborado, fez
um circunstanciado relatório das atividades da PETROBRAS.
Mas a sabedoria da Igreja, na sua ladainha, indica que é bom
repetir para que se grave melhor.
E claro que, no decorrer da nossa exposição, vamos repetir
muita coisa que disse com muita propriedade o Deputado
Ibrahim Jacob. O Brasil, em 1988, promulgou uma nova
Constituição e o fez de maneira festiva, designando-a
Constituição Cidadã ou Constituição Coragem. Essa
Constituição incorporou no seu bojo o monopólio estatal do
petróleo, cuja executora é a PETROBRAS. Saiu de uma lei
ordinária, a Lei 2.004, que nasceu no Governo de Getúlio
Vargas e encontrou no Congresso Nacional incontestável
receptividade e uma luta forte de Deputados, como Bilac
Pinto, Eusébio Rocha e tantos outros.
Nasceu, assim, naquele importante momento da vida

nacional. a PETROBRAS. Posteriormente, o povo brasileiro,
por intermédio de seus representantes no Congresso
Constituinte, fez com que essa lei ordinária se incorporasse
ao texto constitucional. Por um passe de mágica muito comum
na vida deste Pais, quer-se, agora, acabar com esse
monopólio. O ex-Deputado Dimas Perrin escolheu com muita
sabedoria a Casa do legislador mineiro para que daqui de
Minas, desta Casa e desta tribuna, ocupada por muitos
ilustres mineiros, partisse um grito. Um grito em defesa do
monopólio e da executora desse monopólio, que é a PETROBRAS.
Faz-se isso por xenofobia? Faz-se isso por ausência desse
chamado sentimento de modernização? Não. Faz-se isso em
defesa do Brasil. Argúi-se, com muita facilidade e
ligeireza, que é preciso captar poupanças externas e
capitais externos para que o Brasil se modernize-
0 Presidente Ernesto Geisel tomou no seu Governo uma
decisão corajosa quando, sob certos aspectos, tangenciou o
monopólio estatal e abriu o Pais para os chamados contratos
de risco, O Presidente Figueiredo tomou a iniciativa de
ampliá-los, na melhor das intenções, procurando captar
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capital internacional para aqui investir e ampliar as nossas
reservas de petróleo.
Pergunta-se: quantos bilhões ou milhões de dólares as

empresas estrangeiras investiram no setor? Quais os campos
de petróleo descobertos pelas empresas estrangeiras na área
dos contratos de risco? As descobertas não passaram de
pequenas e inexpressivas reservas de gás, particularmente na
Bacia de Santos. Faltavam recursos a essas empresas?
Faltava-lhes competência? Não. Recursos e competência tinham
e têm de sobra. O que não tinham e não têm é amor ao Brasil,
coisa que a PETROBRAS tem de sobra.
Não há argumento, com um mínimo de solidez, que justifique
ferir ou acabar com o monopólio do petróleo. Sabedoria não
falta - e não tem faltado - àqueles que, por intermédio de
determinadas áreas da midia eletrônica, combatem
injustamente, por desinformação ou má-fé, o que a PETROBRAS
tem feito até hoje.
O art. 1Q da nossa Constituição coragem, ou Constituição
cidadã, diz que o Brasil é uma República Federativa, baseada
na união dos Estados, municípios e Distrito Federal e que se
fundamenta em cinco princípios: soberania, cidadania,
dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da
iniciativa privada e pluralismo político.
Todos nós sabemos - e não é preciso muita ilustração para
isso - que há uma interação muito estreita entre soberania
política e soberania econômica. Ninguém nega que, no bojo da
soberania econômica, está, necessariamente, a capacidade de
um pais tomar decisões no setor energético e,
particularmente, no setor do petróleo.
Quais foram os países do Terceiro Mundo que conseguiram
algum êxito no trato do setor do petróleo que não se tenham
utilizado de um alavancador - a empresa estatal - e do
monopólio? Se os senhores forem capazes de me citar um,
darei por encerrada a minha palavra. Não há sequer um. Os
que não optaram por esse caminho arrastaram-se e continuam
se arrastando sem ter um mínimo de poder de decisão em uma
fonte vital do seu desenvolvimento.
Está ai a razão pela qual o México, que detém o monopólio
por meio da PEMEX, resistiu duramente, mesmo sendo uma
espécie de 'irmão pobre" da grande nação americana, e,
quando levado a participar do North America Free Trade
Agreement - NAFTA - negou-se, mesmo sob pressão, a acabar
com esse monopólio, pois sabia e sabe que nele está embutido
firmemente o que ainda resta de sua capacidade de tomar
decisão própria em relação aos caminhos do seu
desenvolvimento.
Nós, brasileiros, em situações muito menos favoráveis do

que a atual ou muito mais desfavoráveis do que a atual, com
a Lei Ordinária ng 2.004, de 1954. resistimos bravamente.
Resistimos para que o Brasil pudesse ser dono do seu próprio
destino.
Resistimos bravamente e não houve nenhum candidato à
Presidência da República até hoje que ousasse falar em
acabar com o monopólio, independentemente de partidos
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Políticos- Não importava o partido político a que
pertenciam.
Pois bem, 34 anos após a entrada em vigor da Lei ng 2.004,
estão ameaçando o monopólio. O povo brasileiro, por
intermédio de seus representantes, fez com que a lei
ordinária subisse para o patamar de lei constitucional.
Querem acabar, num passe de mágica, com o monopólio e, como
conseqüência, ferir de morte a PETROBRAS.
Isso é absolutamente inadmissível, até porque a

Constituição de 1988 foi votada por um "quorum" de mais de
60% dos parlamentares. Agora querem, num passe de mágica,
com uma votação de 50% mais 1%, acabar com o monopólio. Isso
é discutível do ponto de vista jurídico, e os juristas que
me ouvem sabem disso. Querem tirar o monopólio que foi
agregado ao texto constitucional por mais de 60% dos votos,
por meio da mágica dos 50% mais 1%, que representam a
maioria absoluta.
E o momento de se tirar a máscara, pois não se trata de

discutir privatização ou estatização, economia de mercado ou
economia planejada. No setor do petróleo não existe economia
de mercado. Ou existe? Os preços do petróleo sempre foram e
continuam sendo preços de natureza política, e quem os dita,
necessariamente, são aqueles que detêm, de maneira
oligopolista, o comando do setor.
Então, o Brasil não está colocado nesse dilema entre

privatização ou estatização do setor do petróleo. O que tem
de ser indagado ao povo brasileiro é o seguinte: o povo
brasileiro quer, porque considera fundamental para o
desenvolvimento do Pais, a prevalência do monopólio ou
deseja, em função de uma falsa, de uma pseudo-modernização,
entregar o setor dopetrõleo aos grandes oligopólios
internacionais? Essa é a pergunta que tem de ser colocada
diante do povo brasileiro e sobre a qual ele deve decidir.
Deve-se fazer isso, se for o caso, de forma plebiscitária.
Robert Kurz, um escritor alemão, em sua obra atual, "O
Colapso da Modernização, de grande circulação na Alemanha,
editada no ano passado, mostra como é falaciosa essa
decantada modernização.
Mitificaram a chamada abertura da economia para acabar, a
pretexto de se criar competitividade, com a industrialização
dos países que conseguiram, como o Brasil, razoável nível de
desenvolvimento. Lerei um trecho reduzido do que está no
livro a respeito da Argentina, que muitos querem como
paradigma para a economia brasileira Está aqui formalmente
escrito: 'A Argentina tornou-se o caso exemplar de uma
estratégia impiedosamente praticada de desindustrialização.
Interrompo a leitura para indagar: Modernização? Não. Querem
fazer com que esses países que conseguiram certo avanço na
industrialização retornem à condição de meros exportadores
de matéria prima. E isso que o Brasil quer? E isso que os
brasileiros querem? E essa a pergunta a ser colocada em
debate. Volto à leitura. 'Entre 1975 e 1982, a produção
industrial argentina caiu em 20%, a ocupação na indústria,
em 40%. Crise e desemprego em massa fizeram com que a
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participação do salário na renda nacional caísse de 49% para
32%. Da baixa da economia resultou uma estrutura industrial
desesperadamente arruinada, cujo atraso tecnológico diante
da concorrência internacional vem aumentando a cada dia que
passa". E esse o destino que o Brasil quer? O Deputado
Ibrahim Jacob alinhou com muita precisão alguns dados sobre
a PETROBRAS. O argumento de atrair capitais começou a se
esgotar nos contratos de risco, mas poderá argüir-se que a
abertura da PETRDBRAS ao capital privado nacional e/ou
estrangeiro não houve. Onde está o capital privado para o
setor do petróleo? Onde? Os senhores são capazes de mostrar
onde existe esse capital para o setor do petróleo? O que
ocorreu foi a PETROBRAS se transformar numa extraordinária e
fantástica alavanca de várias indústrias que nasceram em
nosso Pais, por força da existência da PETROBRAS, executora
do monopólio.
Não fora isso e não teria florescido, como de resto
floresceu, um elenco extraordinário de indústrias nacionais
do setor petrolífero. Até porque, se não houvesse a
PETROBRAS, o que hoje se produz no Brasil estaria sendo
importado, com a fantástica desenvoltura daqueles que não
acreditam no Brasil.
Pois bem, argúi-se que as empresas que operam com petróleo
e que estão florescentes são empresas privadas, que se
miram, com muita facilidade e tranqüilidade, no exemplo da
pseudo-economia neoliberal ou liberal norte-americana. Os
Estados Unidos, como de resto os anglo-saxões, são,
seguramente, muito mais objetivos do que os poetas latino-
americanos, que somos nós. Os americanos não precisam falar
em economia de mercado no setor petrolífero, mesmo porque,
das sete grandes empresas de petróleo que detêm o comando da
economia petrolífera no mundo (aliás, hoje, são seis),
cinco são americanas. Então, não há necessidade de se falar
em economia de mercado, nos Estados Unidos. No entanto,
falamos disso com uma extraordinária desenvoltura,
esquecidos de que poucos países no mundo fizeram o que a
PETROBRAS fez. De um Brasil que não tinha petróleo, na
cabeça de alguns que não acreditavam no Pais, passou-se a um
Brasil que, hoje, produz mais de 50% do petróleo que
consome. E só não caminhou mais porque a PETROBRAS foi
tolhida na aplicação dos recursos que ela deveria ter (e os
tem, escriturados, mas não reais). Isso, porque grande parte
do elenco de empresas que circunda a administração
centralizada é devedora da PETROBRAS. Devem á PETRDBRAS a
Rede Ferroviária Federal, a ELETROBRÁS, os Governos
Estaduais e Municipais (alguns deles recebem asfalto, mas
não pagam). Então, é fácil ocorrerem distorções. Assim,
argüi-se que a gasolina no Brasil custa mais que nos Estados
Unidos. Em primeiro lugar, é um raciocínio deformado falar-
se em um derivado isolado do petróleo; há que se falar em
preço de realização do barril de petróleo. No entanto, não
se argúi que os preços do óleo "diesel e da nafta, no
Brasil, são menores que nos Estados Unidos nem que esses
preços foram fundamentais para fazer crescer e desenvolver a
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agricultura e a nossa indústria petroquímica. Nada disso se
leva em consideração. Os senhores sabem que mais de 30% do
preço da gasolina constitui-se de tributo? Tributo! E para
quem? Para a administração centralizada. E quais são os
tributos que pesam sobre a gasolina, nos Estado Unidos? Ora,
são insignificantes em face dos tributos que pesam sobre a
gasolina no Brasil. E todos sabemos que há dois braços no
setor petrolífero, que são a área de distribuição e a área
de petroquimica. E ainda se tem o desplante de falar em
privatização do setor petroquimico (e estão conseguindo).
Mas privatizar o quê? Deveriam ter a coragem de dizer;
queremos expulsar a PETROBRAS do setor petroquimico. O setor
petroquimico brasileiro já nasceu privado.
Nasceu com 1/3 de capital privado nacional, 1/3 de capital
privado internacional, sob a forma de tecnologia mais
avançada, e 1/3 de capital público, via PETROBRAS, via sua
subsidiária PETROOIJISA. O setor petroquimico já nasceu com
2/3 de capital privado e 1/3 de capital público. Mas falam
em privatizar o setor petroquimico. O que se deseja é
expulsar a PETROBRAS do setor petroquimico para enfraquecer
a empresa e ficar mais fácil retirar-lhe a condição de
sobrevivência - a condição de ser executora do monopólio.
E preciso que haja uma reação. Tenho certeza de que o povo
brasileiro vai reagir, juntamente com as lideranças,
particularmente as de Minas Gerais, que têm história de luta
pela preservação de suas riquezas minerais. O Estado de
Minas Gerais tem o dever de se posicionar na vanguarda da
luta pela preservação do monopólio e da sua executora, a
PETROBRÁS.
Essa luta não será fácil. Mas é na dificuldade que se
forjam os homens e se conhecem os seus valores, a sua
coragem cívica. E neste momento que os nossos valores e a
coragem cívica do povo brasileiro, particularmente dos
mineiros, devem ser colocados á prova.
Não vi, até hoje, nenhuma manifestação do povo a favor de
se acabar com o monopólio, abrindo o Brasil para a entrada
de capitais estrangeiros, até porque esses oligopólios não
mostraram em nenhum momento disposição para investir em
pesquisas de petróleo no Brasil. Os senhores já viram alguma
manifestação nesse sentido? Esses entreguistas que pululam
de maneira infernal não dizem nada a respeito disso.
A Argentina era auto-suficiente em petróleo. Produzia
petróleo para atender à sua demanda interna e ainda tinha
pequena disponibilidade para exportar. A Argentina tinha
reserva de gás para exportar. Falou-se muito em comprar gás
da Argentina. O debate, no Congresso da Argentina, da
pr ivat i zação dos recursos petrolíferos paralisou
completamente a organização petrolífera daquele pais,
desmontando-a. E agora? Agora, o parque petrolífero
argentino está se esvaindo, pouco a pouco. As empresas
estrangeiras que compraram esse parque petrolífero
cancelaram as pesquisas para encontrar petróleo na
Argentina, porque isso não convém a elas, uma vez que têm
petróleo barato, do qual têm posse econômica e militar.
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Vão trazer petróleo para refinar na Argentina. E no dia em
que houver alguma crise mundial de abastecimento? Não
precisa. Aliena-se a soberania e se diz: vamos arranjar um
bom protetor para nos garantir. E isso o que o povo
brasileiro quer? E isso que seus representantes nas
Assembléias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores e no
Congresso Nacional querem, refletindo o sentimento do povo
brasileiro? Esta é a indagação que cada um de nós que tem
consciência dessa realidade tem o dever de fazer, em
quaisquer circunstâncias, com quaisquer dificuldades, em
qualquer terreno, na luta pelo que consideramos representar
a preservação do nosso Brasil. Este Brasil que Deus fez
grande e que nós, brasileiros, não podemos fazer pequeno.
Brasil feito grande por obra de Deus não pode ser feito
pequeno por obra dos brasileiros. Muito obrigado.

Palestra do General Antônio Carlos de Andrada Serpa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar a
palavra ao Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa, segundo
expositor desta noite. O Gen. Antônio Carlos de Andrada
Serpa exerceu, dentre outras, as funções de Subchefe do
Gabinete Militar da Presidência da República e de Adido
Militar junto à Embaixada do Brasil na França.
O Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa - Exmo. Sr. Deputado
José Ferraz, DO. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, prezados amigos ex-Governadores
Aureliano Chaves e Francelino Pereira. DO. membros da Mesa,
faço minhas as palavras do Deputado Ibrahim Jacob e do ex-
Governador Aureliano Chaves.
Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento a esses

patriotas mineiros que, reconhecendo a gravidade da situação
do Pais, se dispuseram a esse movimento cívico em defesa da
soberania nacional o Deputado Ibrahim Jacob, o meu amigo
Cyro Verçosa, Presidente da UNAMIG, seus dignos
companheiros, Deputado Dimas Perrin, homens que nos últimos
temposrepresentam a liberdade de expressão, por meio do
jornal "Noticias do Brasil".
Mas o que é absurdo é que, havendo o art. 3g do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias dizendo que haverá
uma revisão depois de 5 de outubro do Sg ano, com um
"quorum" que chamo de facilitário, esqueçam-se de que isso
está regulado depois do art. 2o, que previa a definição,
através do plebiscito, da forma (monarquia ou república) e
do sistema de governo (parlamentarismo ou
presidencialismo). Então, é evidente que essa revisão se
refere a um resultado diferente do plebiscito - se esse povo
optasse pela monarquia ou pelo parlamentarismo. Também essa
revisão serve, a meu ver, para corrigir a atual
Constituição, que foi feita parlamentarista e na última
curva de votações saiu presidencialista, para se dar também
o SQ ano de mandato ao Dr. Sarney, desgraçando esse Pais e
levando a Inflação a 80% ao mês. Aproveitou-se para criar
esta revisão com "quorum" de maioria absoluta.
Então, mesmo nas condições atuais, se Quisermos ter uma

nação mais governável, é evidente que temos que ter uma
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Constituição presidencialista. Somente um Estado forte
poderá defender os mais fracos, que vão sendo massacrados
nos últimos 30 anos -
0 que se quer, de fato? Não é necessário ir longe. Há dois

dias o Secretário do Ministro da Fazenda, Or. Fritsh, esse
jovem sociólogo que, antes de assumir a sua pasta, pediu que
esquecessem tudo que ele tinha falado e tudo que tinha
escrito anteriormente, vem a público para dizer que é
necessário acabar com os monopólios do Estado: petróleo,
minerais atômicos, hidroeletricidade, correios, telefone,
telégrafo, dados; exploração do subsolo por empresas de
capital nacional; o governo dando preferência para compras.
a essas empresas; os juros de 12% ao ano acabando a
especulação; e o monopólio do mercado interno
Há uns quinze ou vinte dias, a pessoa mais importante do
Ministério da Fazenda, Barros de Carvalho, o Secretário
Executivo e Caixa do Ministério, declarou a mesma coisa e
teve a desfaçatez de dizer que era necessário vender a Vale
do Rio Doce, porque a Vale do Rio Doce ia "dar de fato
dólares". E como aqueles filhos perdulários que recebem um
colosso industrial do pai, e ai começam a canibalizar esse
colosso juntamente com o que há de bom e rentável, vendendo.
E essa a situação a que chegamos A situação é tão triste
que esse mesmo Ministro da Fazenda assume e exige do povo
brasileiro um corte de orçamento, para a vida desse povo, de
US$6.000.000.000,00, considerando intocáveis 2/3 desse
orçamento, reservados para o pagamento da divida externa,
imoral, ilícita e já paga tantas vezes, e da divida
interna, que é a coroa de louros do Dr Delfim e que gerou
esta especulação financeira que ai está e torna as finanças
públicas e o Brasil ingovernáveis.
Ora, meus senhores, ficarei extremamente agradecido a todos
se sair daqui convencido de que dei aos senhores a certeza
de que o Pais é grande, o Pais é esse colosso, o Pais é
governável- Os problemas do Pais só são semelhantes aos da
Rússia, dos Estados Unidos, da China e da India. E uma
bobagem comparar o Brasil com a potência econômica da
Argentina, que corresponde á do Estado de São Paulo; com a
do Chile, que corresponde á do Estado de Minas.
Então, para resolver os nossos problemas, só podemos tomar

como parâmetros essas quatro grandes nações. E por que essa
sensação, que se estende por toda a estrutura pública, de
que aquele que está exercendo a Presidência é sempre pior do
que aquele que já a deixou? Porque se trata de um modelo de
desenvolvimento dependente, imposto ao Pais há mais de 40
anos, que deu essa euforia inicial da indústria
automobilistica, criada pelo Presidente Juscelino, da
indústria naval, da indústria pesada e que depois
transformou o Pais, no período do Governo dos militares, na
8a potência industrial do mundo, hoje já rebaixado para _o
ilQ lugar nessa escala. Mas esse modelo se exauriu. E não
adiantam as medidas paliativas que todos os Ministros da
Fazenda vêm tomando, tentando reacender esperanças. Tivemos
o Ministro Marcilio, que se orgulhava de ser representante
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dos grandes Bancos estrangeiros e que comprimiu todos os
orçamentos, levando o Brasil â máxima estagnação. Agora, no
Governo do Presidente Itamar, os novos ministros se sucedem
dentro da mesma linha.
O modelo está esgotado. Que modelo é esse? E o modelo de
dependência do petróleo importado, de dependência da
tecnologia estrangeira, de dependência criada para o Brasil
pelas nações ricas. Não se trata de uma teoria
conspiratôria. Acontece que, depois da guerra, veio o pacto
de Bretton Woods, estabelecendo o dólar como moeda de
reserva mundial e a correlação entre o ouro e o dólar, em
que a onça " troy " americana, com 319r, valeria 35 dólares,
como vinha acontecendo desde Roosevelt, em 1934. Os Estados
Unidos terminaram a guerra com 3/4 do comércio mundial e 2/3
do ouro, no Fort Knox. A partir de 1958, as nações européias
se redimiram com o Plano Marshall, que gastou
US$35.000.000.000,00 para reconstruir a Europa. Em termos
atuais, dada a desvalorização do dólar, seriam uns
US$45.000.000.000,00.
Meus senhores, como é que estamos devendo
US$120.000.000.000.00? Como é que continuamos devendo essa
quantia, depois que o Presidente Sarney, em seu Governo,
entregou às nações ricas US$100.000.000.000,00?
Evidentemente, trata-se de uma dívida ilegítima. O que estão
fazendo com o Brasil tentaram fazer com uma nação q ue tinha.
na época, a metade da população brasileira - a Alemanha -
depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu foi o
seguinte: entregarem a Alemanha a Hitler. No próximo
Orçamento, que vai ser discutido, agora, há projeção segundo
a qual se reservará para o pagamento das duas dividas, a
interna e a externa, o percentual de 80% do Orçamento. Como
este Pais poderá viver com 20% do seu Orçamento?
Chegamos a essa desgraçada situação. E no Governo Collor,

que teve a coragem política e moral de destruir este Pais,
assistimos á demissão de 230.000 funcionários, sem nenhum
critério, com isso desorganizou-se o serviço público. No
Hospital dos Servidores do Estado, que era um modelo de
hospital, a maior parte dos chefes de clínica foram
dispensados. Como todos sabemos, nas repartições há pessoas-
chaves pelo conhecimento e experiência. Collor demitiu-as
irresponsavelmente.
E depois, não satisfeito com isso, realizou a reforma
administrativa para ainda mais destruir o Estado brasileiro.
O Presidente Itamar Franco é uma homem honrado e digno e
vai, a duras penas, tentando juntar os cacos do que ficou,
mas também assumindo essa responsabilidade histórica, que,
pesa-me dizer, representa para mim destino de tragédia
grega, pois está cumprindo aquilo que o Or. Collor mandou:
privatizando este País à custa de nada.
Aqui me lembro do Francisco Otaviano e digo assim: "Estrela
brilhante do Sul! Formosa Província de Minas! Por que
desmaias no céu da nossa Pátria, quando ela precisa cintiles
com toda a sua pureza antiga?"
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Percorrendo este Pais, durante dez anos, do Rio Grande a
Fortaleza e fechando esse percurso em Brasília e Goiânia,
confesso que onde encontrei a classe dirigente mais omissa e
mais alienada foi aqui na minha terra. Esse movimento, a
União Mineira em Defesa da PETROBRAS, lançado hoje, indica a
veracidade do que estou dizendo. Grande parte do Brasil já
despertou contra o que vai acontecendo. Bem haja pois o
esforço desses pioneiros, mas, a meu ver, nada será feito
sem que a classe média de Minas se organize e se disponha a
informar-se para instruir a mocidade nos lares, nas escolas,
nas faculdades e nas universidades. A salvação deste Pais
está na mobilização da sua mocidade. A nossa missão, bem ou
mal, está no fim, mas o Pais não é nosso, é viável e é de
vocês. E dos moços
Esse povo brasileiro é a raça cósmica, um admirável povo, e

ainda compassivo, mesmo depois de 13 anos de estagflação, -
uma mistura de inflação com estagnação - e estagnação que
vem desde 1981, quando o Dr. Delfim lançou o Pais nessa
crise da qual nunca mais ele saiu. Esse povo vai se cansando
e dá á classe média a sensação de que ela é refém, de que
tem que se proteger contra os assaltos e arrastões.
Ora, meus senhores, o problema é de estrutura. Estamos às
vésperas de uma convulsão social. Há solução para o Pais, e
essa solução, vou apresentá-la agora.
O modelo está esgotado. O Presidente Coilor, controlando
60% da propaganda no Palácio do Planalto, meteu na cabeça
dos brasileiros aquilo que ficou tão evidente hoje na
entrevista que dei à imprensa de Belo Horizonte, durante uma
hora e meia, onde reafirmo que todo mundo acreditou em
modismos como o da privatização. Não há privatização
nenhuma! O que há é a vergonha desses empresários, desses
banqueiros, que montaram seu poder econômico fundamentado no
Estado brasileiro, recebendo juros de 6% a prazos longos,
quando a inflação já ia a 20% e 30%. E essa gente montou
esse poderoso parque industrial nosso, embora desarticulado
tecnologicamente. Essa gente hoje se dispõe a canibalizar o
Estado brasileiro. São os canibais partindo em cima do
patrimônio que representa o sangue, o suor e as lágrimas dos
brasileiros e, particularmente, de vocês mineiros.
Como é que se vende uma empresa como a USIMINAS? Para se

construir outra igual gastar-se-iam US$8.000.000.000,00, e,
no entanto, entrega-se essa empresa á custa de nada, de
papéis podres?
Como é que vendem a empresa que faz os aços especiais - a

ACESITA - e entregam de graça, a um desses canibais, o Grupo
Gerdau, que, à custa do Estado, construiu a Aços Finos
Piratini e vem se adonar da ACESITA, esquecendo-se de que
esta representou, para a população mineira, falta de comida,
de instrução, de casa e de vestuário? Como se isso não fosse
suficiente - e as pedras das ruas continuam nos seus lugares
- voltam-se agora contra a AÇOMINAS, criação do nosso amigo
Aureliano Chaves.
Senhores, nas nações ricas, jamais o setor privado
canibaliza o setor público, antes, interagem um sobre o
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outro. O modismo chamado privatização foi muito estudado no
próprio Brasil. A 'Gazeta Mercantil!! publicou mais de 30
artigos, durante dois anos, mostrando o seu sucesso em
alguns lugares e o seu fracasso em outros. No nosso caso, é
uma vergonha não irmos para as ruas - como o fez a mocidade
de São Paulo, no caso da COSIPA.
A titulo de privatizações, segundo Marx e Weber, cria-se
uma nova ideologia: a ideologia da classe dominante, dos
banqueiros, dos grandes empresários e das transnacionais,
por intermédio dos meios de comunicação, formando as cabeças
dos brasileiros, principalmente da classe média,
massificando-as, pela criação do que Merleau-Ponty chamou de
consciência ingênua.
Quais são as últimas conseqüências desse modelo exaurido?
Estão elas ás nossas vistas. O petróleo ê uma riqueza em
extinção. Nos próximos 40 anos, não haverá petróleo, que se
tornará apenas um episódio de pouco mais de iOO anos na vida
do planeta. Depois da Revolução Industrial, toda a
civilização fundamentou-se na energia e, uma vez que a
energia atômica gera as dificuldades que já vimos - como em
Chernobyl e Três Ilhas, na América - a energia do futuro
ocorrerá pelo domínio do mecanismo da fusão, por meio da
energia limpa e inesgotável dos oceanos. Na Europa, há um
túnel entre a Suíça e a França, com uma extensão de mais de
30km, e está sendo construido outro na América, de 80km de
extensão, na tentativa de se chegar ao dominio da fusão.
Enquanto isso, não há solução, porque o carvão, embora

abundante, determina chuvas ácidas, efeito estufa e abertura
na camada de ozónio. Somente o Brasil mostrou para o mundo
que havia uma outra saída: a da biomassa. Não é solução o
Programa do Pró-Álcool, que foi imposto ao Brasil pelo Banco
Mundial e é o programa das multinacionais.
A dominação do mundo, que inicialmente evita a brutalidade
do Tio Sam, se faz por intermédio do Fundo Monetário
Internacional, do Banco Mundial e desse teatro de cenas
prolongadas que são as discussões comerciais no GATT. Quando
o informe do Clube de Roma, de 1970, explicou aos países
ricos que os recursos do planeta eram esgotáveis e que eles
haviam destruido as suas florestas e esgotado as suas minas,
tornou-se necessário aumentar a dependência das nações
periféricas, que, pela espoliação, mantinham-se em seu alto
padrão de vida. Em 1971, percorrendo-se o mundo, em
entendimento com os banqueiros e os empresários das nações
ricas, criou-se a Trilateral. Conhecendo o alto valor da
tecnologia, a Trilateral visa a impedir a sua transferência
para os países pobres.
O PRO-ALCOOL que ai está, criado por empréstimo do Banco
Mundial nas grandes destilarias, transformou energia que
devia ser descentralizada em força concentradora, que ê o
"calcanhar de Aquiles" do petróleo. Um petroleiro chega ao
porto, o óleo vai para uma refinaria, e esta refinaria tem
que distribui - ]o por todo o Pais-
0 PRO-ÁLCOOL descentralizado vai resolver, em três anos, as
dificuldades presentes com esse patriota mineiro cujo nome
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declino com grande satisfação: Marcelo Guimarães, que vai
conseguindo, a duras penas, iniciar o programa.
Por que os melhores territórios que temos hoje, que são as

manchas fertilíssimas de Rondônia e do Território do Acre,
não podem criar as novas fronteiras agrícolas? Porque, para
se usar nos tratores um barril de petróleo, vamos gastar
oito barris para chegar lá e oito para voltar com a
produção. Isto é absolutamente inviável, O PRO-ÁLCOOL
descentralizado permitirá abrir essas novas fronteiras
agrícolas.
Aqui cabe um "mea culpa", como fator que sou da Revolução
de 1964, feita, aliás, pelo povo mineiro da época. Foram as
leis que mandamos os técnicos copiar das nações ricas e
trazer para nós: o Estatuto da Terra, o Estatuto do
Trabalhador Rural e o Cadastramento da Terra. O que
aconteceu? Advogados bem intencionados percorriam as
fazendas, jogando os moradores contra os fazendeiros. As
fazendas de Minas hoje só têm duas casas ocupadas: a do
retireiro e a do caseiro. Se há mais de 100 vacas, dois
retireiros, se há mais ainda, três retireiros. E existem em
nosso Pais de 40 a 50 milhões de casas abandonadas no campo.
Não é sonho meu, o Prefeito de Dracena, em São Paulo, está
resolvendo o problema dos sem-casa por meio de comodato com
os fazendeiros, ocupando as casas vazias.
Há 15 anos, com um grupo de brasileiros, como Marcelo

Guimarães, Batista Vidal, o maior físico brasileiro vivo,
que é Rogério Cerqueira Leite, estamos transmitindo esta
mensagem para os Governos sucessivos, pedindo que adotem o
PRÓ-ÁLCOOL para resolver a estagnação em que o Brasil se
encontra.
Como é que podemos ter sonhos de investimentos de
hidroelétrica, que os barrageiros convencem os Governos a
fazerem; como essa maluquice de Balbina, para dar
eletricidade para Manaus, que alagou uma floresta com
extensão de oito baias da Guanabara? Esse Tucurui,
construido por US$4.000.000.000,00, de empréstimo e nos dá o
prejuízo de US$1.000.000.000,00 por ano para entregar à
ALCOA a transformação elétrica da bauxita em alumínio,
pagando-nos apenas a quarta parte do custo da eletricidade?
Por que Eliezer Batista, em nome da nossa Vale do Rio
Doce, orgulho do Brasil e dos mineiros, entregou à FERTECO
alemã a MBR, nome da Hanna, e à Sumitomo japonesa, a
província ferrifera mineira, que vi demarcar, quando tenente
aqui em Belo Horizonte, durante a guerra, quando se criou a
Vale?
Conseqüência desse erro veio esse novo empreendimento,

chamado Carajás, para, num mundo que já está superlotado de
ferro, oferecer mais 35 milhões de toneladas de ferro.
Saibam todos: este ferro de Minas que entregamos não paga o
transporte daqui até o Porto de Sepetiba, só em óleo. E isso
que se chama "as veias abertas da América ibérica", sujeita
à dominação das nações ricas. E a solução que defendo é
solução capitalista, de economia de mercado, fundamentada no
egoísmo, na vontade de enriquecer dos pequenos sitiantes,
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dos médios fazendeiros e dos fazendeiros mineiros. É dar a
esses homens, sem o controle de ninguém, a não ser do
Governo, quanto ao teor do álcool; verificar o 96 graus Gay
Lussac. Eles venderão descentralizado o álcool produzido na
porta das fazendas. E essas cidades ingovernáveis com o
modelo que criamos com o Estatuto do Trabalhador Rural, com
o Estatuto da Terra e com o cadastramento, vão assistir a
fluxo migratório inverso, pela nova reforma agrária, a
reforma agrária pacifica. Pergunto aos senhores: como não há
questão trabalhista com os colhedores de café, com o
colhedores de laranja em São Paulo? Por quê? Porque são
remunerados em dólar. Podem pagar bem. Na hora em que 05
fazendeiros mineiros deixarem de entregar o leite nas
cooperativas pela terça parte do preço que os senhores pagam
e com Isso tentam inviabilizar o que resta de fazendas
absolutamente desassistidas, nessa hora, haverá novo fluxo
migratório que tornará Rio, São Paulo, Belo Horizonte,
Fortaleza, Recife e Salvador plenamente governáveis. Então,
quero que os senhores não tenham dúvidas sobre isso. A
solução é trocar o modelo dependente do petróleo importado,
pelo da biomassa descentralizada. Complementando o que os
meus antecessores disseram, diria aos senhores: a grande
obra da PETROBRAS, de 1954 para cá, foi uma economia de
US$200.000.000.000.00 para o povo brasileiro. E o uso da
gasolina, na única nação que a entrega abaixo dos preços de
custo. Mais do que isso é o sentido altamente estratégico e
geopolitico. Tivemos a intervenção americana e a francesa no
canal de Suez, em 1956. contra Nasser; tivemos a Guerra dos
Seis Dias, em 1964; tivemos a Guerra Von Kipuor, em 1973, e
com ela a crise do petróleo. Aqui, só a PETROBRAS impediu
que tivéssemos falta de combustível. Não há nada que pague
isso, e mostra a criminosa indiferença daqueles que,
fingindo ignorar o acontecido, somente para obedecer á
tutoria externa, querem privatizar a PETROBRAS.
E ai não somente em relação a ela, como em relação ás

outras grandes estatais, cria-se essa imagem deformada,
relativa a vencimentos e vantagens, que a mídia mete na
cabeça de todos, e os jornais, todos os dias, gritam ai;
estão ganhando muito, estão tendo tais e tais vantagens.
Meus senhores, o que queremos para o povo brasileiro, e isso
é viável com outro modelo econômico, é que todos tenham
vantagens, O que não é possível, com esses pretextos
sibilino é tentar continuar privatizando as grandes
siderúrgicas. E necessário que se saiba que a divida da
SIDERBRAS, de US$37.000.000.000,00, foi conseqüência de,
anos a fio, as siderúrgicas entregarem as chapas de aço á
indústria automobilística e à indústria naval abaixo do
preço de custo. Pior ainda, exportando para as siderúrgicas
americanas, que são envelhecidas e antieconômicas, abaixo do
preço de custo, também anos a fio. E como se tudo isso fosse
pouco, esses Ministros da Fazenda, que têm a coragem de
continuar dando regras para o Brasil, o Dr. Roberto, o Or.
Delfim e o Dr. Simonsen, percorriam o mundo, pedindo
empréstimo, em nome dessas empresas estatais, para fechar o
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balanço de pagamento deficitário. Essa conta de guarda-
livros das nações. Agora dizem que o Chile, a Venezuela e a
Argentina estão uma beleza, pois as contas estão fechando
direitinho. No entanto, os povos dessas nações se
empobreceram, suas dificuldades são crescentes, O México,
por exemplo, continua a manter o monopólio do petróleo,
mesmo com o tratado da NAFTA, que foi a defesa americana em
face da Comunidade Econômica Européia. O México é uma grande
colônia americana, mas, mesmo assim, não entrega o petróleo,
obediente à orientação de Cardenas, que foi quem desafiou os
americanos, em 1938, nacionalizando o petróleo. O México não
entrega o que vamos entregando de graça. Continuam
controlando a distribuição - que nós deixamos explorar -
feita por caminhoneiros brasileiros que, de vez em quando,
são obrigados pelas sete irmãs a entrarem em greve. E sabem
quanto essas sete irmãs, hoje, deslocadas para seis, no
Brasil, ganham? O mesmo que pagamos para importar petróleo:
US$6.000.000.000,00 ao ano.
Assim, é esse modelo dependente que, no Governo Collor,
passou a entrar na cabeça da classe média brasileira como
modernidade, modernização e interdependência. Ora, o que é
interdependência? E o companheirismo da panela de ferro com
a panela de barro, que somos nós. Não há interdependência
entre o fraco e o forte, mas sim dependência. Não contente
com isso, ai vem a abertura de mercado. O Bush, com aquela
grossura texana que nunca lhe faltou, cansou de gritar aos
nossos humildes ministros que eles tinham que abrir o
mercado. O Colior obedeceu, e os atuais continuam a
obedecer. Abrir o mercado é sucatar este parque industrial
que está ai, corno fizeram a Argentina, o Chile e a
Venezuela, coisa que o México não fez porque ficou,
exclusivamente, com as indústrias altamente poluidoras, que
os americanos não querem ao norte do Rio Grande. Isso se
chama modelo dependente.
O outro modismo, que a midia veicula diariamente, diz
respeito à abertura ao capital externo. Meus senhores, o
Brasil nunca foi fechado ao capital externo. Para os
senhores terem uma idéia de o que é a bandalheira que grassa
nessa cidadela da corrupção que é o Banco Central, como
executante da especulação financeira, saibam que os juros
pagos na rolagem da dívida chegaram a 42%, nas mãos do Dr.
Haddad, e que soltam-se foguetes quando chegam a 32%. E o
que é essa rolagem da divida, que consagra a especulação
financeira? A rolagem da divida é: 1/3 dela, que se admite
seja maior do que US$100.000.000.000,00 e vai tendo uma
parcela de divida externa convertida em divida interna, é
rolado em 28 dias. E ai, aparecem esses moços ditos
economistas e vão acabar com a inflação falando que é
necessária uma âncora. que seria a taxa cambial ou o dólar.
Dizem Isso para Que se eternize essa especulação financeira,
esse roubo contra o povo brasileiro, que vai concentrando
renda na mão dos banqueiros, na ordem de 17% do P18 no ano
de 1991, e que no ano de 1992 não declararam. Supõe-se que
sejam 22% do P18, da ordem de US$80.000.000.000,00.
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Nas nações ricas, o sistema financeiro tem apenas 5% do
PIB. O mesmo Ministro que quer tirar o sangue do povo
brasileiro, tirando US$6.000.000,00 este ano, no próximo
vai querer tirar os outros milhões de dólares de 20% do
orçamento, deixando 80% dele para pagar a divida dos
banqueiros.
Infelizmente, o Senado da República apoiou a última

negociação da divida externa. Para dësonra nossa, só é
comparável a isso o que, no Governo Figueiredo, o Dr. Delfim
fez, assinando um acordo com 45 Bancos, em que o Juiz
desempatador, advogado do fórum de Nova Iorque, dava como
lugar da decisão da disputa o próprio fórum de Nova Iorque.
Pior ainda, ficou escrito que o Brasil não podia alegar
nenhuma razão de soberania.
O Brasil está de novo inserido no sistema financeiro

mundial, que é uma instituição falida. Esse sistema, para um
comércio mundial da ordem de US$3.000.000.000.000.00 ao ano,
maneja dez vezes mais em simples especulação financeira.
Essas crises ocorridas no sistema monetário europeu há uma
semana não são iguais à crise de 1929, graças à computação
eletrônica, que permite evitar isso, fazendo um jogo rápido
das reservas, impedindo que haja um "crack" de tal ordem,
como no passado.
Há dez ou doze anos, o Gunnar Mindal disse isso, quando
completou 80 anos: "Esses eurodólares ou petrodólares são
uma loucura". O pior é desejar que o Brasil entre nisso.
Contra 40 milhões de brasileiros que passam fome, permite o
Governo, agora, que o capital aventureiro entre no Brasil.
Fica desmentida a idéia de que o Brasil está fechado ao
capital externo.
Durante a crise da derrubada do Dr. Collor, a mocidade

brasileira mostrou que há salda para este Pais. Sabe quantos
bilhões de dólares entraram no País, em 1992, para simples
especulação financeira? US$17.000.000.000,00. Por quê?
Porque, no mundo, o capital é remunerado a juros de 5% ao
ano. E esses loucos permitem que esse capital aventureiro
passe aqui no Brasil, quatro a cinco meses, e saia
remunerado a so%. Somos um País que paga ao capital 36% ao
mês. E essa a loucura que está ai, funcionando como política
financeira.
A saída para o nosso País é mudar o modelo econômico para
um modelo econômico auto-sustentável, fundamentado na
biomassa, álcool e óleos vegetais e, ao mesmo tempo, acabar
com a especulação financeira. E o que é necessário para
acabar com a especulação financeira? Economista não é para
dirigir qualquer país. As decisões cabem á política. Só há
salvação com decisões políticas. Os economistas existem para
encaminhar melhor a economia para determinada política.
Então, o que é necessário? E necessário que haja Presidente
da República capaz de enfrentar o sistema financeiro
brasileiro. E esse sistema financeiro é simples. Trata-se de
meia dúzia de Bancos fortes: Bradesco, Itaú, Unibanco, Real,
Bamerindus. Agora, o dono do Bamerindus se adonou de 10% da
Companhia Siderúrgica Nacional, e o resto foi para o Grupo
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Vicunha, cujo chefe, Rabinoviteh, falou: Mas, se os
japoneses estão cobrando pela tonelada da folha US$1.200,00,
como é que estamos vendendo a US$750,00?"
A saída é esta: mudar o modelo econômico, dependente e
exaurido, substituindo-o pelo modelo do álcool e óleos
vegetais. Com isso, gera-se tecnologia que o Brasil
disseminará pelos países pobres. Nosso mundo é um mundo
pobre, é o chamado Terceiro Mundo, que detém a fonte da
energia dada pelo Criador, que é a energia solar. Então, por
que esse cerco terrível contra o Brasil? Por que todos os
nossos Presidentes aceitam essas humilhações em que os
americanos se dispõem a ocupar bases militares na Guiana e
no Suriname? Há uma nação de direção política aventureira, a
mesma que soltou a bomba em Hiroshima, ao invés de soltá-la
na baia de Tóquio. A mesma que, á nossa vista, bateu a mão
no Oriente próximo e criou essa guerra do Golfo, a qual
somente Sua Santidade, o Papa João Paulo II, definiu:
Mesmo que não houvesse a invasão do Kuwait e as nações ricas
fariam a guerra do Golfo"
Disseram para os árabes: "Nós, as sete nações ricas, somos
donos do petróleo, embora deixemos vocês fingindo que o
são". E isso que eles querem fazer com a nossa Amazônia. Mas
a defesa dela tem que ser feita agora. Temos que criar o
Comando Combinado da Amazônia, para os meios existentes
serem melhor empregados. Temos que dar, sucessivamente, á
Marinha, à Aeronáutica e ao Exército esse comando. Temos que
desenvolver o Projeto da Calha Norte de Fronteiras, que está
paralisado. Acabar com essa dação que, para vergonha nossa,
foi feita por militar, o Ministro Passarinho, de um
território igual a Portugal para 4 mil Janornámis, que vivem
em aldeias de 100 a 120 pessoas. Na época, disseram que eram
9 mil ranomâmis, mas agora se sabe que são 4 mil. O Or.
Collor recebeu essa ordem na visita feita ao Presidente
Bush, voltou aqui e a executou, contra a Constituição
Brasileira. A Constituição Brasileira, desde o tempo do
Império, criou uma defesa chamada faixa de fronteira, que,
naquele tempo, era de dez léguas, ou seja, 60km. Depois
disso, na Constituição de 34, passou a ser de 100km, e, na
Constituição de 37, a célebre Polaca, passou a 150km, o que
foi mantido até hoje. Então, essa criação do futuro Estado
Ianomãmí, para ser explorado pelas nações ricas, foi feita
ao arrepio da Constituição Brasileira- O que deve ser
demarcado serão ilhas territoriais, e não território
contíguo. Não se falava em reserva lanomâmi, mas Reserva
Nacional, com usufruto dos Xavantes, dos lanomâmis, das
outras tribos, pois as terras são da União
Esta é a solução: multiplicar os batalhões de selva,
instruindo-os na guerra de guerrilhas. Esta foi a forma pela
qual uma nação pobre, nação mártir da nossa história, que
agüentou 40 anos de guerra, o Vietnã, derrotou a maior nação
e a maior tecnologia do mundo.
Se os nossos batalhões de selva forem instruidos para, em
combinação com as populações locais e com as tribos
indígenas, prepararem essa guerra de guerrilhas, nem
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chegaremos a ser incomodados, pois os americanos sabem que
a tecnologia é insuficiente para dominar a floresta.
Se, para nossa desgraça, o confronto tiver de acontecer,
tudo tem que ser preparado desde ontem: a modificação da
ordem de batalha, a multiplicação dos batalhões de selva e a
criação de depósitos enterrados de alimentos, munições leves
e equipamentos. Então, o que é mesmo essa incursão
humanitária na Somália? O fim é o mesmo. As nações ricas,
enquanto não tiverem substitutivo do petróleo, começam a
dizer como o Mitterrand e a dona Thatcher: "Está devendo,
entrega a Amazônia. Eles precisarão do álcool e dos óleos
vegetais dessas regiões.
.Essa campanha contra o Brasil, divulgando sensacionalmente
as nossas mazelas, semelhante ao que ocorre com eles mesmos.
Esses passeios de nossos caciques pela Europa e América,
recebidos pelas mais altas autoridades, tudo é parte da
mesma conspiração planejada para inviabilizar a grande nação
capaz de libertar o Terceiro Mundo. O mesmo acontece quanto
à onda de separatismo e a esse projeto vergonhoso sobre as
patentes que se encontra no Senado para ser aprovado por
pressão americana.
O Brasil é um pais que desde o século passado reconheceu
patentes, exceto alimentos e remédios. Por quê? Aquilo que
significa beneficio para a humanidade não pode ser
patenteado. Pois bem. Noam Chomsky. professor da
Universidade de Massachussets(?) há menos de dois meses,
publicou um artigo na "Folha de S. Paulo', dizendo que essa
invenção americana de querer patentear a vida, e que está
nas mãos de nossos Senadores, porque os nossos Deputados já
a aprovaram, vai dar de renda aos Estados Unidos,
anualmente, US$68.000.000000,00
Qual é a imoralidade e por que a minha voz não consegue
aparecer em letra de forma em nenhum jornal? Por que nenhuma
rádio transmite isso? Para que a classe média brasileira
fique entendendo o que é justo e certo nesta nova ideologia
dos países ricos, que é a da proteção ao que chamam de
capacidade intelectual.
Os senhores viram que Bush se recusou a assinar a convenção
da biodiversidade em 1992, no Rio de Janeiro, e que o
Clinton a assinou, fazendo a ressalva quanto a esse
patrimônio genético, incrível, que é o maior do mundo, o da
floresta Amazônica, onde existem 5 milhões de espécies, e
menos de 1 milhão foram analisadas.
Nós é que temos isso, e vamos pagar patente dos remédios

que a química faz dos princípios tirados das nossas espécies
vegetais. E a patente dos alimentos? Quem deu ao mundo a
batata? Quem deu o milho? Quem deu o feijão, a mandioca? O
indio das Américas. E agora, eles convenceram os nossos
Deputados, com a comissão funcionando sob a vigilância -
Isso é que é vergonhoso - do representante da Embaixada
Americana, a aprovar esse projeto, em vez do projeto de
patentes que é o Projeto ng 841, que esteve três anos ai.
E, o que é triste, aprovado por esses moços todos, os
antigos esquerdistas, que, órfãos da mãe Rússia, adotaram a
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paternidade do TIO San. o Lula, o Mercadante, o Roberto
Freire e outros grandes próceres, traindo o seu passado. E
os nossos Deputados, em vez de o projeto passar por seis
comissões, inclusive a de Segurança Nacional, nomearam una
Comissão Especial que teve essa assessoria da Embaixada
Americana. E o projeto original, já aprovado na Argentina,
veio em duas traduções muito mal feitas, em castelhano e em
português, originadas na América.
Então, é uma imoralidade desde o inicio. Vamos alterar os
genes do milho, da mandioca e dizer que aumentamos a
produtividade. Uma grande interrogação. Os senhores sabem,
todos os agrônomos sabem, que a produção vegetal é vinculada
ao clima - então, pode ser uma grande balela. Mas a vergonha
para nõs, crime de lesa-pátria, de lesa-humanidade é que,
além de tudo isso, foi feita a patenteação da vida, com o
eufemismo de se dizer que estavam sendo patenteados os
microrganismos. Ora, microrganismos são as células, os
cromossomos e os genes. Então, é um crime contra a pátria e
contra a humanidade, pois significa o inicio do processo da
criação intencional de monstros ou de robôs.
E por isto que quero dirigir-me sobretudo á mocidade de
minha terra e á classe média, porque em todos os países do
mundo é a classe média que faz e desfaz os governos. Não
poderá haver governo sem o apoio dos sindicatos dessa fração
avançada da economia brasileira, sem os profissionais
liberais, sem os pequenos e médios empresários e
fazendeiros, sem os religiosos e sem os militares. Não pode
haver. Isso é que é classe média, em qualquer país. No
nosso caso, com essa desinformação permanente, essa
alienação em relação aos rumos que a classe dirigente dá ao
Brasil, na obediência a seus patrões externos, cumpre
reagir, hoje, como na época da Independência, homenageando o
maior estadista deste País . o patriarca José Bonifácio.
Quero dizer aos senhores que o problema hoje é o mesmo de
1922: defender a soberania, manter a integridade da Pátria,
criar uma nação homogênea, mercê de Deus. Muito obrigado

Entrega de Placas Alusivas ao Evento
O Sr. Presidente - Neste momento, será realizada a
solenidade de entrega de placas alusivas ao Movimento de
Defesa da PETROBRAS.
o Sr. Apresentador - Senhoras e senhores, nesta

oportunidade, a Comissão Organizadora da União Mineira de
Defesa da PETROBRAS fará a entrega de placas a algumas
personalidades aqui presentes.
Inicialmente, temos o prazer de convidar o Or. Dimas Perrin
para prestar essa homenagem ao ex-Governador Aureliano
Chaves-
0 Sr. Dinas Perrin - E com uma honra muito grande que faço

ao Dr. Aureliano Chaves a entrega desta placa, na qual está
escrito por mim e por meus companheiros o seguinte: "Ao Dr.
Aureliano Chaves, patriota de verdade, cujo exemplo inspira
e estimula nossa luta em defesa do monopólio estatal do
petróleo. União Mineira de Defesa da PETROBRAS. ".
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O Sr. Apresentador - Convidamos o Dr. Cyro Verçosa para
fazer a entrega de placa ao Gen Antônio Carlos de Andrada
Serpa.
O Dr. Cyro Verçosa - E com satisfação incontida que entrego

esta placa ao Cem. Andrada Serpa.
Numa entrevista que tive com o Senador Alberto de Carli,
para o jornal "Noticias do Brasil, ele me disse: "Se
quisermos encontrar muitos religiosos reunidos -
evidentemente há religiosos espalhados por todo o território
nacional -, procuraremos num convento. Se quisermos
encontrar muitos homens de bem reunidos - evidentemente
existem outros homens de bem espalhados pelo País -,
poderemos encontrá-los reunidos no Banco do Brasil. E. se
quisermos encontrar muitos patriotas reunidos, iremos
procurá-los nas Forças Armadas.".
Conheço muitos patriotas, mas particularmente privo da

amizade desse grande patriota, e ninguém é maior patriota do
que ele.
O Sr. Apresentador - Convidamos o Dr Carlos Olavo da Cunha
Pereira, que homenageará o jornalista José Costa, aqui
representado pelo Dr. Celso Brant.
- O Dr. Carlos Olavo da Cunha faz a entrega da placa.
O Sr. Apresentador - O Prof. Washington Malvino receberá a
homenagem das mãos do Deputado Ibrahlm Jacob
O Deputado Ibraflim Jacob - Tenho a grande honra de entregar

ao meu amigo, conterrâneo e irmão Oton Albino de Sousa esta
placa alusiva ao ato que acabamos de realizar. Os meus
parabéns e muitas felicidades.
o Sr. Apresentador - Convidamos agora o Dr. Erminio Sávio

para fazer a entrega de placa à jornalista Angela Carrato,
filha do Prof. Osório da Rocha Diniz, por ela aqui
representado.
O Dr. Erminio Sávio - "Ao Prof. Osório da Rocha Diniz, "in
memoriam", paladino da cultura, da luta em defesa do
petróleo brasileiro, nossa homenagem a sua inesquecível
pessoa. União Mineira de Defesa do Petróleo."
O Sr. Apresentador - Convidamos o Dr. Ademar Luciano
Pereira para homenagear o Sr. Renato FalcL
O Sr. Renato Falci - Pedem-me que leia os dizeres da placa:
"Ao Renato Falci, o nosso reconhecimento pela sua luta em
favor do monopólio estatal de petróleo. União Mineira de
Defesa do Petróleo.".

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece o
comparecimento do Dr. Aureliano Chaves, do General Antônio
Carlos de Andrada Serpa e das demais autoridades e
convidados presentes e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de debates de amanhã, ás
9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DE POLITICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de março
de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados José Leandro. Gilmar Machado,
Wanderley Avila e Wellington de Castro, membros da Comissão
de Meio Ambiente; e Antônio Júlio, Amilcar Padovani e
Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado Paulo
Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Política Energética, Hídrica e mineraria.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Leandro. declara abertos os trabalhos e informa que, por ser
esta a primeira reunião conjunta destas comissões, não há
ata a ser lida. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é receber os Drs. Octávio Elislo Alves de Brito,
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
Roberto Messias Franco, Presidente da Fundação Estadual de
Meio Ambiente - FEAM -; Geraldo Ratton Mascarenhas, Chefe
da Seção de Tecnologia e Meio Ambiente do Ministério da
Infra-Estrutura, em substituição ao Dr. Cássio Drumond de
Paula Lemos, Delegado daquele órgão; e Carlos Megalle Filho,
Diretor de Meio Ambiente da COPASA-MG, em substituição ao
Dr. Ruy José Vianna Lage, Presidente daquele órgão. O
Presidente registra a presença do Dr. Walter Vilela.
Superintendente de Recursos Hidrícos e Meio Ambiente da
COPASA-MG, e passa a palavra aos convidados, que, cada um
por sua vez, fazem exposição a respeito do assoreamento dos
rios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Após os pronunciamentos, é realizado amplo
debate entre os convidados e os Deputados presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência passa
a palavra aos expositores para que façam suas considerações
finais. Cumprida a pauta, o Presidente agradece aos
convidados pela participação e pelos valiosos subsídios
prestados á comissão, agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Ivo José

- Antônio Genaro - Aílton Vilela.
ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de setembro
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Maria
José Haueisen e Célio de Oliveira, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que foram
distribuídos os Projetos de Lei nos 1.625, 1.626, 1.627,
1.629 e 1.634/93 à Deputada Maria José Haueisen; os Projetos
de Lei nos 1.619, 1.639 e 1.642/93 ao Deputado Célio de
Oliveira; os Projetos de Lei nos 1.622. 1.628, 1.630, 1.633,
1.637 e 1.643/93 ao Deputado Antônio Pinheiro; os Projetos
de Lei nos 1.620 e 1.623/93 ao Deputado Clêuber Carneiro e
os Projetos de Lei nos 1.621, 1.635, 1.636, 1.640 e 1.641/93
ao Deputado Geraldo Rezende. Informa, ainda, que foram
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convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nQs
1.581, 1.578, 1.535, 1.521, 1.517, 1.467 e 1.424/93; à
Secretaria de Estado da Administração o Projeto de Lei n
1.345/93 e à Secretaria de Estado da Educação o Projeto de
Lei ng 1.527/93. 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 Célio de Oliveira emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 1.307, 1.313, 1.327, 1.441 e 1.501/93.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende procede à leitura do parecer do Relator, Deputado
Clêuber Carneiro, o qual conclui pela constitucionalidade.
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.512/93, com a Emenda no 1, do Relator. Colocado 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, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.570/93. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen procede à leitura dos pareceres do Relator,
Deputado Reinaldo Lima, os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.571 e 1.573/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura
do parecer do Relator, Deputado Antônio Pinheiro, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.405/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen procede à leitura do parecer do
Relator, Deputado Antônio Pinheiro, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.559/93, com a Emenda no 1, do Relator.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Registra-se a presença do Deputado Clêuber Carneiro. Com  a
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro procede à leitura dos
pareceres do Relator, Deputado Antônio Pinheiro, os quais
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.560/93, com a Emenda n
1, do Relator, e pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.587/93. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite
pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.490, 1.514, 1.516,
1.548, 1.553 e 1.566/93, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende emite parecer pela constitucionalidade, pela
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legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.529/93. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.550/93. Posto em
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 ordinária,
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Romeu Queiroz
- Emano Batista - Maria José Haueisen - Sebastião Costa.
ATA DA 122 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
As quatorze horas do dia vinte e dois de setembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Miguel Barbosa e Antônio
Júlio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Ronaldo Vasconcelios,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião tem a
finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta e
solicita ao Deputado Miguel Barbosa que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência determina
que seja encaminhado ao Deputado rvo José oficio recebido do
Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente
- CODEMA -, para que aquele parlamentar proceda ao seu
estudo. Continuando, o Presidente passa a palavra á Deputada
Maria Elvira, que faz a leitura de oficio enviado á comissão
pelo Sr. Eduardo Vilas Boas Barreto Ribeiro, denunciando o
IEF por conceder alvará para desmate de uma área que possui
todos os caracteres de uma mata de preservação permanente.
Logo após, o Presidente procede á leitura de oficio enviado
pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -,
solicitando que esta comissão convide a Cooperativa dos
Garimpeiros de Diamantina para expor os problemas que vêm
dificultando a viabilização econômica e ambiental do garimpo
de diamante no rio Jequitinhonha. A Presidência informa que
a comissão se manifestará a respeito em momento oportuno.
Encerrada a ia parte dos trabalhos, o Presidente passa à 2a
parte da reunião. Na fase de discussão e votação de
Pro

p
osições da comissão, o Deputado Ronaldo Vasconcellos

transfere a Presidência dos trabalhos ao Deputado Miguel
Garbosa, em conformidade com o disposto no art. 44,
parágrafo único, do Regimento Interno. Logo após, o Deputado
Ronaldo Vasconceilos apresenta requerimentos em que solicita
sejam convidados os Drs. Jáder Figueiredo, Superintendente
do IBAMA em Minas Gerais, e José Carlos de Carvalho,
Diretor-Geral do IEF, para que venham expor, perante esta
comissão, a situação dos parques estaduais e nacionais
localizados em Minas Gerais; e em que solicita seja
convidada a Sra. Sílvia Mileo, Presidente da Associação
Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha - AELP -, para que, na
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reunião do dia 8/10/93, discorra sobre a situação da lagoa
da Pampulha e as atividades desenvolvidas por aquela
associação. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados por unanimidade. Logo após, o
Deputado Ronaldo Vasconcellos retoma a Presidência dos
trabalhos, passa à 2 fase da Ordem do Dia e redistribui ao
Deputado Antônio Júlio o Projeto de Lei no 964/92. D Relator
profere parecer pela rejeição das Emendas nQs 1 e 2,
apresentadas em Plenário, no lQ turno. Colocado em discussão
e votação, é o parecer aprovado. Por se tratar de matéria de
sua autoria, o Deputado Ronaldo Vasconceilos passa a
Presidência ao Deputado Miguel Barbosa, que, sendo Relator
do Projeto de Lei nQ 1.447/93, procede à leitura de seu
parecer, em que conclui pela aprovação da matéria. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Continuando na
Presidência dos trabalhos, o Deputado Miguel Barbosa passa à
3a fase da Ordem do Dia e apresenta seu parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.448/93, no lQ turno, no qual conclui
pela aprovação da proposição. Submetido a discussão e
votação, é o projeto aprovado. As 14h30min, a Deputada Maria
Elvira comparece à reunião e assume suas funções. Logo após,
o Deputado Ronaldo Vasconcellos retorna a Presidência e
redistribui os Requerimentos ngs 4.307 e 4.478/93 à Deputada
Maria Elvira e ao Deputado Miguel Barbosa, respectivamente.
Os Relatores fazem a leitura de seus pareceres, nos quais
concluem pela aprovação das proposições. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados
por unanimidade. 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, 28 de setembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira.

ATA DA 85? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Célia de Oliveira. Jaime
Martins, Dilzon Melo, Maria José Haueisen e Antônio Júlio
(substituindo estes dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Raul Messias e Paulo Pettersen, por indicação das
Lideranças do PT e do PMDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar as matérias constantes
na pauta e lê as seguintes correspondências: Oficio ng 895,
do Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando o Balancete
Centralizado do mês de maio do presente exercicio, relativo
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da
administração direta do Estado de Minas; correspondência do
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Sr. Fernando Ferreira Deusdarã, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros, solicitando que
esta comissão interceda junto ao Governador, ao Vice-
Governador e ao Secretário da Fazenda para que a cobrança
do ICMS não seja antecipada para o dia 2 e permaneça até o
dia 9 de cada mês o prazo para sua cobrança; e
correspondência do Sr. Carlos Alberto Dilly de Medeiros,
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, comunicando
que, de acordo com o Decreto nQ 34893, coube ao Poder
Legislativo 24% do lucro liquido da Loteria Convencional,
que será repassado, conforme resolução, aos Deputados.
Prosseguindo, a Presidência redistribui ao Deputado Dilzon
Melo as matérias referentes à aplicação de recursos oriundos
de subvenções sociais e ao Deputado Antônio Júlio o Projeto
de Lei ng 1.568/93. Encerrada a la parte dos trabalhos, o
Deputado Antônio Júlio apresenta requerimento em que
solicita a alteração da ordem do dia a fim de que o Projeto
de Lei ng 942/92, de sua autoria, seja apreciado após o
Projeto de Lei nQ 1.568/93. Colocada em votação, é a
proposição aprovada. Dando continuidade, a Presidência passa
a palavra ao Deputado Dilzon Melo, que emite seus pareceres
sobre as aplicações de recursos oriundos de subvenções
sociais feitas pelas seguintes entidades: Fundação
Hospitalar São João da Ponte; Caixa Escolar Prof- Antônio
Fontinelli Ribeiro, de Salinas; Centro Comunitário de
Caixão/Janta, de Salinas; Caixa Escolar Dr. Tancredo Almeida
Neves, de Salinas; Associação Comunitária de Curral de
Dentro; Federação Independente das Associações de Bairros de
Barbacena; Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada, de
Barbacena; Caixa Escolar Artur Napoleão, de Barroso; Coral
Araújo, de Barbacena; Associação Feminina Unidos dos
Palmares, de Ibirité; Creche Casa das Meninas, de Ibirité;
Associação dos Moradores da Comunidade de Tanque e Região,
de Comercinho; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
de Alfenas; Associação Pesca Maravilhosa, de Rubelita, e
Associação da Mulher em Prol da Comunidade, de Salinas.
Colocados em discussão e em votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Logo após, o referido Relator
solicita sejam pedidas informações ás seguintes entidades:
Associação Comunitária Durval de Barros, de Ibirité; Creche
Amor e Perseverança, de Governador Valadares, e Associação
Rural das Mães de Agua Boa, de Salinas. A Presidência defere
os pedidos e reabre a discussão sobre o parecer do Relator,
Deputado Dilzon Melo, sobre o Projeto de Lei ng 1.034/92, no
lg turno. Informa que se encontra sobre a mesa resposta ao
pedido de informação formulado por esta comissão á Loteria
do Estado, motivado por requerimento do Deputado Raul
Messias, que solicitou vista da matéria. Encerrada a
discussão, o parecer é colocado em votação e é aprovado, com
as Emendas ngs 1 e 2. Na ausência do Deputado Raul Messias,
Relator do Projeto de Lei ng 942/92, no 2g turno, faz a
leitura do seu parecer a Deputada Maria José Haueisen,
concluindo pela rejeição da matéria. Colocado em discussão e
em votação, é o parecer rejeitado. A Presidência designa o
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Deputado Dilzon Meio novo Relator da matéria, nos termos do
art. 138, 2g, do Regimento Interno. O Relator emite seu
parecer sobre a nova redação da matéria, mediante o qual
conclui pela sua aprovação, na forma do vencido no 1Q turno.
O parecer é aprovado, com voto contrário da Deputada Maria
José Haueisen. O Presidente solicita aos membros da comissão
que subscrevam o parecer. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993-
Roberto Amara], Presidente - Geraldo Rezende - Sebastião

Costa - Raul Messias - Romeu Queiroz. -
ATA DA 86 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Raul Messias, Romeu
Queiroz, Sebastião Costa e Geraldo Rezende (substituindo
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental e verificada, ainda, a presença dos Deputados
Ermano Batista e Maria José Haueisen, na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Roberto Amaral,
assume a Presidência e declara abertos os trabalhos. Logo
após, o Presidente esclarece que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar o parecer do
Relator sobre o Substitutivo ng 1, de autoria do Deputado
Gilmar Machado, ao Projeto de Resolução ng 1.638/93, que
aprova as contas do Governo do Estado referentes ao
exercido de 1992. Continuando, solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a
fase da Ordem do Dia. O Deputado Roberto Amara], no
exercício da Presidência, sendo Re lator da matéria em
questão, determina seja distribuído avulso de seu parecer.
Nos termos do art. 136, f 2g, do Regimento Interno, tendo em
vista estar a matéria em regime de urgência, a Presidência
convoca os membros da comissão para a próxima reunião
extraordinária a ser realizada às 14h30min no Plenarinho 1
desta Casa, com a finalidade de apreciar o parecer do
Relator sobre o supracitado projeto, agradece a presença dos
parlamentares, determina que se lavre a ata e encerra a
reunião.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Geraldo Rezende - Romeu

Queiroz - Báldonedo Napoleão - Jaime Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.280/93
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo, a proposição em
epigrafe tem por objetivo modificar o art. 2g da Lei n
10083, de 28/12/89.
Publicado em 25/3/93, foi o projeto enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em análise não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação.
Têm-se como objetivos modificar a destinação do imóvel
doado por meio da Lei nQ 10.083 e estabelecer o prazo de
três anos para o cumprimento do preceito legal, sob pena de
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.
A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1-280/93.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa. Relator -

Roberto Amaral - Wanderley Ávila.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.282193
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques. o Projeto de Lei
no 1.282/93 objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário ligando as cidades de Cataguases e Caratinga.
Publicada em 27/5/93, foi a proposição encaminhada á

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
inconstitucionalidade, ilegalidade e injuridicidade.
Apreciado pelo Plenário, foi o parecer da supracitada
comissão rejeitado, vindo a matéria a este órgão temático
para apreciação de mérito, nos termos do art. 189, parágrafo
único, c/c o art. 103, 1, "a", da norma regimental.

Fundamentação
A implementação que é objeto do projeto de lei ora

analisado constitui medida de propulsão socioeconõmlca para
o interior do Estado.
A criação de linha de transporte coletivo rodoviário
ligando as cidades de Cataguases e Caratinga atende às
necessidades da população desses centros urbanos e também de
distritos e povoados da região, propiciando-lhes melhores
condições de acesso a escolas, hospitais e centros
comerciais.

Conclusão
Em razão disso, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.282/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1993.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Dílzon Meio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O tQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.283/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
OQ 1.283/93 visa criar linha de transporte coletivo
rodoviário ligando as cidades de Cataguases e Barbacena.
Publicada em 28/5/93, a proposição em evidência foi
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade.
Apreciado pelo Plenário desta Assembléia, foi o parecer da
supracitada comissão rejeitado, vindo a matéria a este
órgão técnico para apreciação de mérito, nos termos do art.
189, parágrafo único, c/c o art. 103, 1, "a', ambos do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem como propósito a implementação de
uma medida por demais salutar para o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural da população do interior mineiro.
De fato, a criação de linha de transporte coletivo
rodoviário ligando as cidades de Barbacena e Cataguases virá
facilitar o acesso de milhares de habitantes não só
daquelas comunas, mas também de distritos e povoados
adjacentes, a escolas, hospitais, centros comerciais e
culturais.

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

nQ 1.283/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Dílzon Meio - Sebastião Costa
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.284193
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
nQ 1.284/93 objetiva a criação de linha de transporte
coletivo rodoviário ligando os Municípios de Cataguases e
Ouro Preto.
Publicada em 20/5/93, foi a proposição em tela encaminhada
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
inconstitucionalidade, ilegalidade e injuridicidade.
Apreciado pelo Plenário desta Assembléia, foi o parecer da
supracitada comissão rejeitado, motivo pelo qual vem o
projeto de lei a esta comissão de mérito, para receber
parecer, nos termos do art. 189, parágrafo único, c/c o art.
103, 1, "a", ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de linhas de transporte rodoviário coletivo
constitui medida de propulsão sócio-econômica para o
interior do Estado, capaz de atender às necessidades
prementes da população das cidades, dos distritos e dos
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povoados envolvidos, tais como o acesso a escolas,
hospitais, bancos, centros comerciais e culturais.
A proposição em exame tem como objetivo a concretização
dessa providência, que se nos apresenta como oportuna e
conveniente.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.284/93, na
forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Dílzon Melo - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.303/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre a criação de linha de transporte
coletivo rodoviário ligando as cidades de Cataguases e
Itajubá.
Publicada em l/4/93 e encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, a proposição
vem, agora, a esta comissão, que passa a analisá-la no que
se refere ao mérito.

Fundamentação
A interligação das cidades de Cataguases e Itajubá, por
meio de linha regular de transporte coletivo rodoviário,
conforme proposta contida no projeto de lei sob exame, é
medida de grande interesse para as duas comunidades, por se
tratar de serviço público da maior importância, do qual
carecem.
A sua implantação trará benefícios inestimáveis não apenas
às populações dos dois municípios, mas a todas as
comunidades circunvizinhas, com reflexos altamente positivos
para o progresso de toda a região.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.303/93, no lo turno, na forma em que foi
apresentado.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.339/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Tarcisio
Henriques, tem por objetivo alterar a redação do parágrafo
único do art. 1Q da Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Publicado, foi o projeto encaminhado á Comissão de

Constituição e Justiça para exame preliminar, tendo sido
declaradas a constitucionalidade, a juridicidade e a
legalidade da proposição.
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Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer
de mérito, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A diversificação das autoridades que poderão fornecer a

declaração de cumprimento das exigências previstas no art.
lg da Lei ng 5.830. de 6/12/71, facilitará sobremaneira o
processo de declaração de utilidade pública de entidades.
Em muitas comarcas é difícil o acesso dos interessados ao
Juiz de Direito, não só pela distância como também pelo fato
de, em muitas delas, esse cargo não ser ocupado com
regularidade.
Assim, evidencia-se a conveniência da extensão desse poder
também ao Promotor de Justiça, ao Delegado de Policia e ao
Prefeito do Município, uma vez que atualmente ele está
restrito ao Juiz de Direito

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.339/93, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa. Relator -
Emano Batista - Dilzon Melo.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.432/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Betânia, com sede nesta Capital.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1.

Vem, agora, a matéria a esta comissão, para o lo turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em apreço visa manter um centro de formação
educacional e ação social para acolhida de menores
abandonados, mantendo, ainda, atividades de ensino técnico,
treinamento, produção artesanal, medicina social e outras
atividades sociais, culturais e de lazer, podendo congregar-
se ou associar-se a entidades congêneres, criar entidades
filiadas de prestação de serviços dentro de suas
possibilidades, à medida que as circunstâncias o permitirem.
Faz jus, portanto, a entidade à declaração de sua utilidade

pública.

Pelo exposto, opinamos
1.432/93, no lQ turno.
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O

Comissão

Conclusão
pela aprovação do Projeto de Lei n
com a Emenda ng 1, da Comissão de

de setembro de 1993.

l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.519193

de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade Patos de Minas-Guaratinga, com sede no Município de
Patos de Minas.
Publicada em 8/7/93, foi a proposição, preliminarmente, à

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
à sua tramitação. Vem, agora, a esta comissão, para o l
turno de deliberação conclusiva, nos ternos regimentais.

Fundamentação
A Casa da Amizade Patos de Minas-Guaratinga tem por

objetivo a criação e a manutenção de núcleos voltados para a
assistência filantrópica e para a realização de cursos de
artesanato.
Por sua destacada atuação social, entendemos ser a entidade
merecedora da declaração de utilidade pública, que a
proposição pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.519/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.381193

Comissão de Saúde e Ação Social
Rlatório

O Projeto de Lei no 1.381/93, do Deputado José Laviola,
declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Tumiritinga, com sede nesse município.
Após a aprovação da matéria no lQ turno, cabe-nos, agora.
emitir parecer sobre o projeto, para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada objetiva estabelecer planos de

ação para que sejam solucionados os problemas do município.
Ao procurar atender às reais necessidades da população
local. a Associação Comunitária de Tumiritinga cumpre as
finalidades a que se propõs, motivo pelo qual ratificamos o
parecer emitido no lg turno.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1-381/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 21l TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.422193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei rig
1.422/93 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos emitir parecer
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sobre a matéria para o 2o turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido no lg turno, que

é parte integrante deste parecer.
Fundamentação

A Associação dos Moradores do Bairro Santa Matilde tem por
objetivo a luta pelos interesses da coletividade a que
serve, atuando em várias frentes de trabalho, especialmente
na busca de solução para as questões de infra-estrutura, no
incremento de atividades culturais e na discussão dos
problemas emergenciais.
A entidade, realmente, contribui para o desenvolvimento
comunitário, fazendo jus a ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1422/93, na forma do vencido no lg turno.

 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.422193

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Santa Matilde, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.485193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Cêlio de Oliveira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Candeias.
O projeto foi aprovado no lg turno em 8/9/93. Cabe, agora,

a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2o turno.

Fundamentação
A Carta Magna vigente, em seu art. 203, IV, assegura o
direito á assistência social às pessoas portadoras de
deficiência e a sua integração à coletividade A entidade em
tela realiza trabalho com esse fim, promovendo o
desenvolvimento integral do deficiente.
Assim, entendemos oportuna a declaração de sua utilidade

pública-
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.485/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
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Jorge Eduardo, Relator.
PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.488/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Amilcar Padovani,
objetiva declarar de utilidade pública o Lar Fraternidade
Maria de Nazaré - LAFRAMN -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi aprovada no lg turno, na forma
proposta, cabendo a esta comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
O Lar Fraternidade Maria de Nazaré - LAFRAMN - desenvolve
suas atividades há mais de dois anos, empenhado em cumprir
seu propósito estatutário de prestar assistência às pessoas
com seqüelas de paralisia cerebral, abandonadas social e
economicamente.
Na consecução desse propósito, a entidade luta com

dificuldades, mas incansavelmente busca a integração desses
excepcionais na comunidade.
Pelo cunho social desse trabalho, nada mais justo que

declarar de utilidade pública a entidade.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.488/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.
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Belo Horizonte, sábado, 2 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 442a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE SETEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 393/93 (Projeto de Lei ng
1.697/93) - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do
ng 1.698 ao 1.701/93 - Requerimentos do ng 4.779 ao 4.781/93
- Requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento, José Braga,
Tarcísio Henriques (2) e Antônio Carlos Pereira -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Administração
Pública e dos Deputados Hely Tarquinlo (Lider do PP) (2),
Mauri Torres e Elisa Alves (2) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Antônio Pinheiro e Roberto Amaral -
Questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ajiton
Vilela - Ajalmar Silva - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baidonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cõssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Jaime Martins - João Batista -
Jorge Eduardo - José Braga - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Paulo Pettersen - Pêricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio 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. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Tarcísio Henriques, 2Q-Secretário "ao hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Geraldo Rezende, lg-Secretário 'ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM Ng 393193*
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Belo Horizonte, 30 de setembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que
contém a proposta orçamentária para 1994, englobando o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.
Inicialmente, registro que a proposta orçamentária guarda

fiel observância aos dispositivos da Lei nQ 11.175, de 5 de
agosto de 1993, que estabelece diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1994.
Diante da crise que assola o pais, as autoridades do
Governo Federal responsáveis pela condução da política
econômica estão empreendendo esforços no sentido de
redefinir o papel do Estado e, especialmente, estabelecer
mecanismos eficientes de controle sobre o gasto público.
Neste particular, observa-se um enorme empenho no sentido da
revalorização do Orçamento Público enquanto principal
Instrumento de planejamento e controle dos gastos
governamentais.
O Estado de Minas Gerais vem, neste campo, dando um
exemplo, de acordo com as exigências dos novos tempos.
Recordo que o primeiro Projeto de Lei encaminhado pelo meu
governo à Assembléia Legislativa propunha a transferência da
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de
Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral. Diante da escassez de
recursos e da grave crise econômica nacional optava-se, de
maneira definitiva, pelo fortalecimento institucional do
sistema de planejamento do Estado. Destaco ainda que
encaminhei o primeiro Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) e tenho procurado valorizar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), importante instrumento de planejamento
das ações governamentais.
Em relação ao orçamento, tenho procurado estabelecer uma
programação de gastos realista, com regras claras de
correção dos preços constantes na peça orçamentária,
adaptando-a ao cenário inflacionário vigente.
O Orçamento Fiscal proposto para 1994 estima a receita e
fixa a despesa em CR$6,0 trilhões. Conforme determina a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, esta proposta foi elaborada a
preços de junho do corrente ano, e teve seus valores
convertidos a preços correntes de 1994, tendo sido aplicado
um índice da ordem de 2.000,00%, representando a previsão de
uma taxa média de inflação de 33,88% para os meses de julho
a dezembro de 1993 e de 17.07% mensais para o próximo
exercício.
Conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os

valores da presente proposta orçamentária serão corrigidos,
quando da sanção da lei orçamentária, pela diferença entre a
variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
-, da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre junho e
novembro de 1993 e aquela estimada para o mesmo período,
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constante desta proposta. A referida Lei prevê, ainda, a
correção trimestral dos valores das dotações do Orçamento
Fiscal e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, pela diferença entre a variação do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna -. da
Fundação Getúlio Vargas e a estimada na lei orçamentária,
observado o comportamento da receita orçamentária no
período.
Do ponto de vista da estratégia de investimento, o meu
governo, atento ás modificações que ocorrem de maneira
extremamente dinâmica no cenário econômico internacional
optou por alavancar recursos junto ás agências
internacionais de financiamento. Desta maneira esta
proposta, que ora encaminho para análise da Assembléia
Legislativa, prevê um substancial volume de recursos
financeiros do Estado aplicado como contrapartida àqueles
negociados no exterior.
A aplicação destes recursos visa, fundamentalmente, atender

às áreas consideradas prioritárias pelo meu governo, como a
educação e o saneamento básico. De fato, buscamos preparar a
infra-estrutura econômica e social do Estado para entrarmos
fortalecidos no século XXI, que se aproxima. Este é o nosso
principal desafio.

Receita Tributária
Principal fonte de recursos do Estado, a receita tributária
tem como origem os impostos e as taxas. Dentre seus
componentes destaca-se o ICMS com receita estimada, para
1994, em CR$2,7 trilhões, representando 94,54% do total da
receita tributária. Esta estimativa leva em conta a
arrecadação anual a preços de junho de 1993, acrescida do
índice retrocitado, com o acréscimo de 5,50% de índice de
crescimento real. A expectativa de crescimento da
arrecadação se baseia, em especial, no aprimoramento dos
mecanismos de controle da arrecadação, que visa reduzir o
nível de sonegação hoje constatado.

Transferências Federais
As transferências correntes federais por determinação
constitucional ou por força de convénios estão estimadas em
CR$787,2 bilhões, representando 13,02% da receita total.
Estas transferências decorrem de recursos repassados à
conta do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de
Exportação, Quota Estadual do Salãrio Educação. Imposto de
Renda Retido na Fonte e Imposto sobre a Comercialização do
Ouro.
Dentre os recursos provenientes de convênios, destaca-se
aquele firmado com o Ministério da Saúde, relativo ao
Sistema único de Saúde, da ordem de CR$171,0 bilhões.

Saneamento Financeiro
As operações de crédito para o exercício de 1994 foram
orçadas em CR$844,7 bilhões, sendo CR$567,2 bilhões
destinados à rolagem de 90,00% da divida mobiliária. Os
empréstimos internos e externos, no valor de CR$277,4
bilhões, destinam-se ao financiamento de projetos
específicos.
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Despesas com Ressoai
As despesas com pagamento de pessoal, com recursos
ordinários do Tesouro, estão orçadas em CR$1,7 trilhões,
inserindo-se no limite de 65% estabelecido na Constituição
Federal

Custeio Operacional
A despesa de custeio operacional excluindo-se os gastos
com pessoal, estão fixadas em CR$896,1 bilhões,
representando 14,82% do Orçamento Fiscal. Deste total,
registro que 62,94% se referem a despesas de custeio da
administração direta, 32,93% são despesas de custeio de
autarquias e fundações públicas e 4,13% constituem
subvenções às empresas públicas. Considerando o compromisso
básico com a Educação, meta prioritária do meu governo,
destaco o financiamento externo da ordem de CR$14,4 bilhões,
destinado a promover a melhoria da qualidade do ensino
básico.

Transferências a Municípios
As transferências aos municípios estão estimadas em CR$

936,0 bilhões, sendo que CR$806,4 bilhões são decorrentes de
imperativos constitucionais.

Investimentos
Esta proposta fixa em CR$1,4 trilhões as despesas com
investimentos contidas no Orçamento Fiscal, sendo CR$ 425,4
bilhões oriundos de recursos ordinários e CR$997,3 bilhões
provenientes de recursos vinculados.
No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado, estão ainda previstos recursos no montante de CR$1,0
trilhão provenientes de suas operações.
Dentre os recursos previstos para investimento, destacam-se
aqueles destinados ao Programa de Saneamento Ambiental das
Bacias do Arruda e Onça - PROSAN, no montante de CR$85,1
bilhões. O Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização Municipal - SOMMA - está contemplado com
recursos da ordem de CR$ 24,1 bilhões e o Programa de
Construção e Melhoria de Habitações Populares com CR$115,1
bilhões. Registra-se ainda a duplicação da Rodovia Fernão
dias, com CR$175.2 bilhões. Para o setor Saúde são
destinados recursos no valor de CR$21,2 bilhões e no setor
de Educação os investimentos atingem o montante de CR$30,8
bilhões-
Destaco ainda que esta proposta cumpre todos os

dispositivos constitucionais e aqueles previstos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Dentre estes dispositivos cabe-me
ressaltar a inclusão do orçamento dos fundos estaduais no
âmbito do Orçamento Fiscal, atendendo ao disposto nos
artigos 157 e 159 da Constituição do Estado e à Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, na forma do
que dispõe o parágrafo único do artigo 7g da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Os demonstrativos que integram esta proposta atendem ao
disposto na legislação em vigor, estando incluídos todos
aqueles determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Acompanha, ainda, esta proposta demonstrativo da
distribuição regional dos investimentos.
Esta proposta inclui, também, o resultado das audiências
públicas regionais promovidas por essa Casa. A inclusão
dessas solicitações se deu de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelo Plano Plurianual de Ação Governamental
Dessa forma, grande parte das demandas está incluída no
demonstrativo de metas físicas, que identifica as ações a
serem desenvolvidas, e no anexo à Proposta Orçamentária que
detalha as obras programadas por macrorregião e município.
Como último ponto, cumpre-me lembrar que esta proposta é
resultado do entendimento obtido entre os Poderes
Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério
Público e o Poder Executivo no âmbito da Comissão de
Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário. Mais uma
vez, como já é tradição em Minas Gerais, prevaleceu a busca
do interesse coletivo, sobrepondo-se a interesses
específicos de cada um dos poderes e órgãos.
Reitero a Vossa Excelência e a seus pares os meus protestos

de elevada estima e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.697193
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal

do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1994.
Art. lQ - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para
o exercício financeiro de 1994 estima a receita em
CR$6.046.796.154.000,00 (seis trilhões, quarenta e seis
bilhões, setecentos e noventa e seis milhões, cento e
cinqüenta e quatro mil cruzeiros reais) e fixa a despesa em
igual importância.
Art. 2Q - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
Art. Sg - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo 1 desta lei.
Art. 4 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos
no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo discriminação
dos Anexos II e III desta lei.
Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nível
de agregação, nos Quadros de Detalhamento da Despesa
constantes nos Anexos integra esta lei na forma de inciso do
presente artigo, identificado numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.
Art. Sg - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os
investimentos em CR$1.093.702.512.000,00 (um trilhão,
noventa e três bilhões, setecentos e dois milhões,
quinhentos e doze mil cruzeiros reais).
Art. 6g - Os investimentos das empresas controladas direta

ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a
discriminação por projetos e atividades do Anexo IV desta
lei.
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Parágrafo único - Cada projeto e atividade de cada empresa,
constante do Anexo IV, integra esta Lei na forma de inciso
do presente artigo, identificado numericamente pela
respectiva codificação orçamentária.
Art. 7Q - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo IQ
desta lei.
g l - Não oneram o limite estabelecido neste artigo
- as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação desses recursos;
2 - as suplementações de dotações referentes ao pagamento

da dívidapública e de precatórios judiciários, bem como os
créditos á conta da dotação Reserva de Contingência;
3 - as suplementações decorrentes da correção trimestral

dos valores das dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal a
que se refere o artigo 40 da Lei nQ 11.175, de 5 de agosto
de 1993.
6 2Q - São dispensados os decretos de abertura de crédito

nos casos em que a lei determina a entrega automática do
produto de receita aos municípios.
Art. S - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor referido no
artigo SQ desta lei.
Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste

artigo:
1 - as suplementações realizadas com recursos provenientes

das operações e outros diretamente arrecadados pelas
empresas controladas pelo Estado;
2 - as suplernentações decorrentes da correção trimestral
dos valores das dotações orçamentárias do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado a que se
refere o artigo 40 da Lei nç 11.175, de 5 de agosto de 1993.
Art. 9 - O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras

autorizações especificas, realizar operação de crédito até o
limite de CR$567.244.986.000,00 (quinhentos e sessenta e
sete bilhões, duzentos e quarenta e quatro milhões,
novecentos e oitenta e seis mil cruzeiros reais), destinados
ao giro da divida mobiliária vencível em 1994.
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de
transferências federais, fiança bancária dos
estabelecimentos oficiais de crédito e caução ou penhor de
ações de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operações de crédito por antecipação da receita, mediante
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite
estabelecido no artigo 9Q da Resolução nQ 36. de 30 de junho
de 1992, do Senado Federal.
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer,
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corno garantia, a vinculação dos recursos referentes à cota
estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
rntermunicipal e de Comunicação.
Art. 11 - Esta lei vigorará no exercido de 1994, a partir

de lQ de janeiro.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
(- O demonstrativo da Receita e Despesa do Orçamento Fiscal

para o ano de 1994 foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 2/10/93.)
- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e às
Comissões Permanentes, vai o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 216 do
Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.
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 149 1.698/93
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Estiva o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Estiva imóvel de propriedade do
Estado constituído de área de 1.786m2 (mil setecentos e
oitenta e seis metros quadrados), localizado nos fundos da
Praça da Matriz.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1993.
Milton Salles
Justificação: O presente projeto de lei se justifica pelo
fato de o Estado haver recebido em doação o imóvel
mencionado, com área de 10.000m2 e ter utilizado apenas
parte, com a construção do ginásio estadual.
Agora, a Prefeitura deseja que se faça a reversão de
1.786m2 da área restante para que seja ali construída uma
pré-escola municipal.
Ficarão em poder do Estado ainda, aproximadamente, 5.900m2,

de acordo com o croqui anexo.
- 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 N9 1.699193
Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de eclusas em
todas as obras de represamento de rios para fins de
aproveitamento energético.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Ficam os órgãos responsáveis obrigados a exigir
que em todas as barragens a serem construídas em Minas
Gerais para fins energéticos sejam previstas eclusas, a fim
de possibilitar o aproveitamento dos rios para transporte
fluvial, com potencial econômico de navegabilidade.
Art. 2g - Nas barragens já existentes será estabelecido o
prazo máximo de 10 (dez) anos para que essas eclusas sejam
construídas.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 'tg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: Com o presente projeto de lei pretende-se

aproveitar ao máximo o potencial existente nas barragens do
Estado, dando condições de melhor uso do potencial
existente, atualmente sem condições de uso. Com a construção
de eclusas, a exploração do transporte fluvial será
possível, interligando regiões que atualmente são
deficitárias em meios de escoar sua produção, além de dar,
em diversas localidades do Estado, meios de melhor uso do
potencial turístico.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI No 1.700193
Institui o Dia Estadual do Vereador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído o Dia Estadual do Vereador, a ser

comemorado anualmente no dia . . . . de .....
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1993.
Maria Elvira
Justificação: O edil sempre teve posição destacada na

sociedade, desde a república romana.
O termo, hoje sinônimo de Vereador, vem do vocabulário
latino "edilis", que designava o magistrado encarregado de
supervisionar edifícios sagrados e profanos.
A edilidade, ou seja, o cargo de edil, era considerada uma
função religiosa e plebéia, uma vez que os edis da plebe, os
primeiros de que se tem registro, cuidavam, sobretudo, dos
arquivos do povo guardados no templo Ceres.
Com o passar dos tempos, tais edis se subdividiram em dois
grupos. O primeiro era eleito em assembléia da plebe, e seus
integrantes conservaram a denominação de edis da plebe; o
segundo era escolhido, por tribos, em comícios, denominando-
se edis "Curuis".
No ano de 367 a.C. , segundo Tito Livio, mencionado pela
"Enciclopédia Saraiva de Direito", vol. 30, págs. 58 e 59,
surgiram os edis patricios como Cn. 0. Capitolino e Públio
Cornélio Scipião, já não pertencendo à classe plebéia.
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Há grande divergência entre os historiadores a respeito da
verdadeira evolução da edilidade, havendo entre eles,
entretanto, unanimidade quanto á relevância das funções do
edil, cujo estudo deu origem a importante ramo do Direito
Administrativo.
Podemos destacar, entre suas atribuições: zelar pelas

construções públicas; supervisionar banhos públicos, fontes,
aquedutos; fazer observar a lei que impedia o luxo nos
funerais; cuidar do abastecimento do trigo, em Roma,
evitando especulações; exercer jurisdição nos mercados,
controlando vendas, pesos e medidas; fazer com que fossem
respeitadas as taxas de juros. Como se pode ver, algumas
funções eram revestidas do poder, outras tinham natureza
policial.
Daí decorre, provavelmente, o poder fiscalizador do
Legislativo sobre os demais Poderes, o qual, ao lado do
poder de legislar, constitui a essência do Legislativo no
Estado democrático.
Inegável é o alto alcance da ação do Vereador sobre o

destino político-administrativo dos municípios, cuja
população, cada vez mais consciente, exige da Câmara
Municipal diligência e responsabilidade na defesa dos
interesses da comunidade.
Por isso, o Vereador, elemento vital para o desenvolvimento

dos municípios, merece o reconhecimento desta Casa, o q ue se
procura fazer com a instituição dó Dia do Vereador-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI Ng 1.701193
Declara de utilidade pública a Associação dos PX do Cidadão
de Governador Valadares - GRC -, com sede no Município de
Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -, com sede
no Município de Governador Valadares.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos PX do Cidadão de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares, é
uma sociedade civil independente, sem finalidade lucrativa,
que presta um serviço Inigualável na área de comunicação,
dentro da comunidade valadarense. São objetivos da
associação, entre outros: congregar os PX do município e
incrementar entre seus membros o aperfeiçoamento técnico e o
intercãmbio de informações, proporcionando à coletividade e
aos indivíduos a comunicação e o auxílio quando faltarem os
meios normais da coletividade. Pelos -grandes serviços
prestados à comunidade valadarense e pela colaboração que
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presta aos Governos Estadual. Federal e Municipal aos
setores de segurança ligados á proteção e ao bem-estar da
coletividade nos casos de emergência, calamidades,
catástrofes, busca e salvamento e primeiros socorros, a
entidade merece ser declarada de utilidade pública, como se
solicita.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é que submeto á
apreciação dos meus nobres pares o presente projeto de lei,
e, como a GRC preenche todos os requisitos exigidos pela Lei
nQ 5.830. de 1971, c/c o art. 178, f 5g , incisos 1 e II, do
nosso Regimento, aguardo de meus pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.779/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo
falecimento do Dr. Affonso Messias Soares, ex-Promotor de
Justiça de Ponte Nova e ex-Procurador-Geral do Estado de
Minas Gerais, ocorrido em 27/9/93, em Belo Horizonte. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.780/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
implantação de um programa permanente de combate à seca na
área mineira da SUDENE. (- A Comissão de Política
Energética.)
NQ 4.781/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
recuperação e à manutenção da antiga estrada que liga
Corinto a Várzea da Palma. (- A Comissão de Administração
Pública.
Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar no 29/93.
Do Deputado José Braga, solicitando seja o Projeto de Lei
Complementar ng 29/93 analisado em reunião conjunta das
Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais.
Do Deputado Tarcisio Henriques (2), solicitando seja o
Projeto de Lei ng 1.592/93, do Governador do Estado,
apreciado em regime de urgência e em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuído.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja

remetido oficio ao Congresso Nacional manifestando a posição
contrária da Casa à realização da revisão constitucional
nesta legislatura.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa Comunicações da Comissão
de Administração Pública e dos Deputados Hely Tarquinio
(Líder do PP) (2), Mauri Torres e Elisa Alves (2).

Oradores Inscritos
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- Os Deputados Antônio Pinheiro e Roberto Amara] proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Targuinio - Sr. Presidente, como V. Exa.
poderá verificar, não há quorum para a continuação dos
nossos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano,
esta reunião.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que faça a chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum". Na sua ausência, convoca a
Deputada Elisa Alves.
A Sra. Secretária - ( - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 12 Deputados. Não
há comisão reunida, portanto, não há "quorum" para
prosseguimento dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para a reunião ordinária de debates, de
amanhã, dia lg, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de agosto de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Roberto Luiz Soares e
Miguel Barbosa, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Miguel Barbosa que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Prosseguindo, o
Presidente distribui as matérias constantes na pauta e passa
á 2sá parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Logo após, o Presidente indaga dos Relatores se
estão em condições de emitir pareceres sobre as matérias a
eles distribuidas. Com a palavra, o Deputado Roberto Luiz
Soares profere parecer oral favorável à aprovação dos
Requerimentos ns 4.578 e 4.624/93. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Em
seguida, o Deputado Miguel Barbosa emite parecer oral,
mediante o qual conclui pela aprovação do Requerimento n
4.609/93. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
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, 30 de setembro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Ailton Vilela - Paulo Pettersen.

ATA DA ig REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 37193.
DE AUTORIA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE ALTERA A REDAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
As nove horas e trinta minutos do dia dois de setembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 11
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os Deputados Tarcísio Henriques, Célio de Oliveira, Péricles
Ferreira (substituindo este ao Deputado Eduardo Brás, por
indicação da Liderança do PSDB), Sebastião Costa, Jorge
Hannas, Edward Abreu, João Batista, Gilmar Machado e Dílzon
Meio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio Henriques,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward
Abreu que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência esclarece ter a reunião a finalidade
de apreciar o parecer para o 2g turno do Relator, Deputado
Célio de Oliveira, que emite parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nQ 37/93, no 2Q turno, na
forma do Substitutivo ng 1. Na fase de discussão, o Deputado
Gilmar Machado indaga do Relator quais as modificações
introduzidas pelo substitutivo. O Relator esclarece que as
modificações introduzidas foram de ordem técnica. Submetido
a 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.
Tarcisio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira -
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Jorge Hannas - Edward
Abreu - João Batista - Gilmar Machado - Dilzon Melo.
ATA DA 47g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
Ás dez 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 Ajalmar Silva, Péricles
Ferreira e Jorge Eduardo. membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar
Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação de proposições da comissão. O Presidente apresenta
requerimento em que programa uma visita ao CEASA, para que
esta Comissão possa avaliar os movimentos dos produtores.
Na fase de votação, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
passa a Presidência ao Deputado Jorge Eduardo, em virtude de
o requerimento ser de sua autoria. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Ajalmar Silva reassume a
Presidência dos trabalhos e passa à discussão e à votação de
Proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia, a saber: com pareceres orais favoráveis do
Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Requerimentos ngs 4.615,
4.635, 4.662, 4.663 e 4.664/93; com pareceres orais
favoráveis do Relator, Deputado Péricles Ferreira, os
Requerimentos ns 4.665, 4.666, 4.667, 4.668 e 4.669/93.
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados.
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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, 30 de setembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires - Arnaldo

Canarinho.
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às quinze horas do dia quinze de setembro de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Depytados
Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, José Renato, Alvaro
Antônio, Sebastião Costa, Ermano Batista e José Bonifácio
(este substituindo ao Deputado Dilzon Meio, por indicação da
Liderança do 8RD. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Renato que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência passa à 3a
fase do expediente, com a distribuição de proposições,
cabendo ao Deputado Antônio Fuzatto relatar os Requerimentos
ngs 2.514, 4.547, 4.551, 4.552, 4.554, 4.556, 4.557, 4.558,
4.580, 4.585, 4.592, 4.594, 4.598, 4.600, 4.614, 4.616,
4.617, 4.620, 4.623, 4.625, 4.628, 4.631, 4.637, 4.638,
4.639, 4.647, 4.651, 4.390, 4.403, 4.410, 4470, 4.497,
4.498, 4.499, 4.576, 4.577, 4.591, 4.593, 4_63o/93. O
Presidente informa que o restante da matéria constante na
pauta foi distribuído anteriormente. Na 2a parte da Ordem do
Dia, o Presidente apresenta requerimento solicitando a
alteração da ordem do dia conforme o disposto no § l Q do
art. 131 do Regimento Interno, o qual , posto em votação , é
aprovado.A Presidência passa a palavra ao Deputado Antônio
Fuzatto para emitir parecer sobre os requerimentos a ele
distribuídos- O Relator apresenta pareceres orais favoráveis
à aprovação dos requerimentos. Postas em votação, cada uma
por sua vez, são essas proposições aprovadas. Passa-se,
então. à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da
comissão. Em seguida é colocado em discussão o Projeto de
Lei ng 1.228/93, no 2g turno, que declara de utilidade
pública a Associação dos Servidores Municipais de Bambui,
com sede no Município de Bambu!. O Relator apresenta parecer
concluindo pela aprovação do projeto. Depois de discutida e
votada, é a proposição aprovada. Em discussão e votação,
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Emano Batista profere
seu parecer para o lg turno sobre o Projeto de Lei
Complementar ng 22/92, de autoria do Tribunal de Justiça,
que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de
Minas Gerais. O Relator apresenta parecer concluindo pela
aprovação, juntamente com as Emendas nQs 1, 2, 3, 4, 10, 12,
13, 14, 15, 16 e 17, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com as Emendas do ng 18 ao 63, da Comissão de
Administração Pública. Posto em discussão e votação, é
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aprovado o parecer. O Presidente passa a palavra ao Deputado
Sebastião Costa para que este profira seu parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n
852/92, no lg turno, de autoria do Deputado Ibrahim Jacob,
que fixa o período de cobranças de contas mensais pelas
entidades prestadoras de serviço público no âmbito estadual.
O Relator apresenta parecer concluindo pela aprovação da
Emenda ng 2, pela rejeição da Emenda ng 3 e pela aprovação
do Substituitivo ng 3, acrescido da Emenda ng 4. Posto em
discussão e votação, é aprovado o parecer. São colocados em
discussão e votação os pareceres de redação final dos
Projetos de Lei ns 981 e 989/92, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
ATA DA 47g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas e dez minutos do dia quinze de setembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias e Jorge Hannas, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos,
esclarece que a reunião tem a finalidade de ouvir o Or.
Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário Adjunto da
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, e, em
seguida, solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, ê
subscrita pelos membros presentes. A Presidência dá ciência
aos parlamentares presentes do recebimento do Ofício GP
102/886/93, do Dr. A. Ubaldo Pena. Presidente do IPSEMG, que
encaminha informações referentes à atuação daquele órgão em
municipios do Estado. O Presidente esclarece que tais
documentos se encontram à disposição na secretaria da
comissão. Com a palavra, o Deputado Raul Messias tece
esclarecimentos e apresenta dois requerimentos, solicitando,
no primeiro, o envio de informações pelo DER-MO e pela
Secretaria de Obras Públicas, relativas ao projeto de
construção do elevado chamado Linha Verde, na Avenida
Antõnlo Carlos; e no segundo, a convocação do Engg Leomar
Fagundes de Azevedo, Diretor de Meio Ambiente do DER-MO,
para comparecer à reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública, de Meio Ambiente e de Assuntos
Municipais e Regionalização, destinada a ouvir, entre
outros, o Sr. Secretário de Obras Públicas, Dr. Dano Rutier
Duarte, a respeito da construção do elevado Linha Verde, na
Avenida Antônio Carlos. A Presidência coloca esses
requerimentos em votação, sendo, cada um por sua vez,
aprovados. A seguir, o Deputado Baldonedo Napoleão apresenta
requerimento a fim de que sejam convidados para comparecer à
reunião desta comissão, no dia 22 do corrente, às 10 horas,
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os Srs. Sebastião Calais de Oliveira, representante da
Secretaria da Habitação - SEHAB -; Fernando César Correia,
do Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINOUSCON -;
Maria Cristina Magalhães, da Companhia Urbanizadora de Belo
Horizonte - URBEL -; Rosinha Borges Dias, da Arquidiocese de
Belo Horizonte - Projeto Construir a Esperança; Sérgio
Azevedo, do Centro de Estudos Urbanos - CEURB-UFMG -;
Heloisa Soares de Moura Costa, do Instituto de Arquitetos do
Brasil - IAB -; Fernando Antônio Ferreira, do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de
Agua e Serviços de Esgoto de Minas Gerais - SINO'AGUA -;
Antônio Cosme Oamiào Pereira, da Federação das Associações
de Moradores de Minas Gerais - FAMEMG -; Madalena de
Oliveira Dias, do Fórum Estadual de Moradia Popular - FEMP -

e Ildeu José de Almeida Dias, do Sindicato dos Engenheiros
do Estado de Minas Gerais - SENGE -: membros componentes da
Comissão de Representação do Seminário Legislativo Moradia;
Alicerce da Cidadania, para que façam uma explanação geral
sobre o referido seminário, bem como a respeito das
conclusões de maior importância dele decorrentes. Colocado
em votação, o requerimento é aprovado. Logo após, o
Presidente convida o Secretário Adjunto, Or. Antônio Augusto
Junho Anastasia, para tomar assento à mesa e esclarece que
ele discorrerá sobre o Fundo SOMMA - Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização dos Municipios. O
Deputado Baldonedo Napoleão, autor do requerimento que
motivou o convite, faz uso da palavra e tece considerações
sobre o assunto. Em seguida, o Secretário Adjunto, Or.
Antônio Augusto Junho Anastasia, passa a fazer sua
explanação a respeito dos sistemas e órgãos de
gerenciamento, a legislação aplicável, os recursos
disponiveis, bem como as metas e prioridades que serão
observados para aplicação do Fundo SOMMA, explanação essa
constante nas notas taquigráficas. Retira-se, nesta
oportunidade, o Deputado Raul Messias, e registra-se a
presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência
registra, também, a presença do Or. Teodoro Alves Lamounier.
Superintendente da Área de Estudos e Programas de
Desenvolvimento do BOMO, e da Ora. Marilena Chaves,
Assessora de Análise Econômica da Secretaria de Assuntos
Municipais, que assessoram o Secretário Adjunto. Com a
participação dos Deputados Baldonedo Napoleão, Jorge Hannas,
Adelmo Carneiro Leão e do Presidente, ocorrem debates entre
estes, o Secretário Adjunto, Or.Antônio Augusto Junho
Anastasia e o Or. Teodoro Alves Lamounier, que também
respondem às indagações formuladas pelos parlamentares,
constantes nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência registra a presença da jornalista
Rose Pantaleão e do Or. Rubier Nascimento de Souza,
Secretário Executivo da Associação dos Municipios do Médio
Sapucai - AMESP -, tece considerações, agradece o
comparecimento do Secretário Adjunto e das demais
autoridades e parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões. 29 de setembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Sebastião Costa -
Baldonedo Napoleão - Raul Messias.
ATA DA 25? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de setembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda
e Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelino Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência envia comunicação ao
Deputado José Ferraz, Presidente desta Casa, em que informa
ter o Deputado Wellington de Castro, membro efetivo desta
comissão, perdido seu lugar, nos termos do 2g do art. 117
do Regimento Interno. D Presidente lê correspondência
enviada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, De.
José Rezende de Andrade, em resposta ao Oficio/fax nQ 1.893,
de 23/8/93, em que cientifica a comissão de que, tão logo
esteja concluído o laudo de necropsia do cidadão Jacyr
Santos Ferreira, que vem sendo elaborado no Instituto
Médico-Legal, provavelmente, emergirão esclarecimentos que
irão agilizar as investigações. O Presidente lê, também,
correspondência enviada pelo Bel . Wanderley Vieira de
Andrade, Chefe do DETRAN/MG. em resposta ao Oficio n
1.726/93/5CM, segundo a qual o assunto relativo à violência
no trânsito foge à competência daquele departamento. Á
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições da comissão e apresenta requerimento em que
solicita a vinda do Vice-Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. Arlindo Porto, para prestar esclarecimentos
sobre o Programa Criança e Adolescente em Situação de Risco.
Em virtude de o requerimento ser de autoria do Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, este passa a Presidência ao
Deputado Márcio Miranda. Submetida a votação, a proposição
ê aprovada. Reassumindo a Presidência, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta os seguintes requerimentos, de
autoria da comissão: solicitando seja enviado oficio ao
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Dr. Paulo Paiva, para se garantirem recursos orçamentários
aos diversos órgãos, projetos e programas que cuidam da
questão ligada à criança e ao adolescente, sobretudo os
menores de rua; propondo seja encaminhado oficio ao
Governador do Estado para que sejam tomadas providências
imediatas com relação à destinação de recursos ao Centro
Especializado de Orientação ao Menor - CEOM -, integrante da
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Segurança
Pública; pleiteando seja encaminhado oficio ao Juiz de
Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Belo Horizonte para que aquele órgão remeta à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais as propostas do Juizado
para solucionar o problema da criança e do adolescente,
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enfatizando-se aquela referente à utilização do Mineirinho.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos acima mencionados. A seguir, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Márcio Miranda para que proceda
à leitura do Relatório sobre a visita feita ao Centro
Especializado de Orientação ao Menor-CEOM. Colocado em
discussão e em votação, é o relatório aprovado sem
restrições. A Presidência passa à discussão e à votação de
proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia: o parecer emitido pelo Deputado José Braga
favorável ao Projeto de Lei ng 1.504/93, no lg turno, é
submetido a discussão e a votação e é aprovado. 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. 30 de setembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Geraldo Rezende - Márcio

Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O 29 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 em
epigrafe dispõe sobre a assistência integral á saúde
reprodutiva no Estado e dá outras providências.
O projeto foi aprovado, no lQ turno, com as Emendas do ng 1
ao 3. Agora, a matéria passa a ser objeto de exame desta
comissão, no 2g turno, cabendo-nos elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme esta comissão se manifestou anteriormente, a
proposição em análise, aperfeiçoada com as referidas
emendas, não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. O projeto está de acordo com a
legislação vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.279/93. na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -
Roberto Amaral - Sebastião Costa.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.279193

Dispõe sobre a assistência integral à saúde reprodutiva no
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A assistência integral à saúde reprodutiva no
Estado visa à melhoria da qualidade de vida da população,
mediante a adoção de ações médicas e educativas que incluam,
entre outras:

- apoio ao planejamento familiar;
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II - esclarecimento sobre a utilização de métodos
contraceptivos;
III - atendimento médico pré-natal e perinatal
IV - assistência integral ao recém-nascido;
V - incentivo ao aleitamento materno;
VI - diagnóstico e correção de estados de fertilidade;
VII - assistência preventiva do câncer ginecológico e de

mama;
vru - prevenção de doenças sexualmente transmissiveis;
IX - programas de orientação sexual
X - programas de assistência ao climatério.
ArU 2Q - A assistência à saúde reprodutiva no Estado
integrará, de forma permanente, o programa de assistência à
saúde da mulher e do homem, com vistas a assegurar o livre
exercicio dos direitos reprodutivos e a assistência integral
á saúde
Art. 3g - Cabe ao poder público estabelecer as condições

que assegurem a assistência ã saúde reprodutiva, levando-se
em conta, especialmente:

- a manutenção dos recursos educacionais, técnicos e
cientificos necessários;
II - o fornecimento de orientação, acompanhamento e
informações médicas adequadas;
III - o treinamento e a especialização de recursos humanos

especificos para a área;
IV - o desenvolvimento de pesquisas epidemiolõgicas,

clinicas e tecnológicas que garantam a assistência efetiva á
saúde da mulher e do homem;
V - a informação á população sobre aspectos médicos,
psicológicos e sociais relativos aos métodos e às técnicas
de planejamento familiar e de reprodução humana;
VI - o desenvolvimento de medidas educativas e preventivas
no âmbito da saúde reprodutiva.
Art. 4g - Aplica-se o disposto nesta lei aos convênios do
Sistema Unico de Saúde celebrados entre o Estado e os
muni ci p i os.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, terça-feira, 5 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 443a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lg DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO; ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lg Fase:

Ata - Correspondência: Mensagens ns 394/93 (Projeto de Lei
nQ 1.702/93), 395/93 (Projeto de Lei nQ 1.703/93), 396/93
(Projeto de Lei DQ 1.704/93), 397/93 (emenda ao Projeto de
Lei nQ 1.617/93) e Ofícios ns 64 e 65/93. do Governador do
Estado - Ofícios diversos e telegrama - Apresentação de
Proposições: Comunicações das Comissões de Política
Energética, de Agropecuária e de Direitos e Garantias
Fundamentais e dos Deputados Amilcar Padovani, Márcio
Miranda e Maria Olivia - 2a Fase: Designação de comissão -
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise -

Sebastião Helvécio - AmIlcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - João Batista - Jorge Eduardo -
José Braga - José Laviola - José Renato - Maria Olivia -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques.
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. 2-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

- O Deputado Célio de Oliveira, 2g-Secretário 'ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Cóssimo Freitas, lQ-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência;
"MENSAGEM NQ 394/93

Belo Horizonte, 30 de setembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, ao exame da egrégia Assembléia Legislativa o
incluso Projeto de lei, que altera a Lei nQ 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, consoante as razões que seguem.
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Mediante a Lei ng 10.562, de 28 de dezembro de 1991,
alterações foram introduzidas no artigo 12 da Lei nQ 6.763,
de 25 de dezembro de 1975. entre as quais a fixação da
aliquota de 12% para as operações internas com máquinas,
aparelhos e equipamentos, definidos por ato do Poder
Executivo, mas condicionada a sua destinação para o ativo
fixo do adquirente, a serem empregados, pelo prazo mínimo de
três anos, diretamente no processo produtivo industrial,
agricola, avicola ou pecuário, isso com vistas a colocar o
contribuinte mineiro em posição de equilíbrio relativamente
aos contribuintes de São Paulo, que tinha adotado medida
semelhante.
Ocorre, entretanto, que aquele Estado tornou sua legislação
mais liberal, eliminando as exigências relacionadas com a
destinação do produto, objeto de operação beneficiada com a
redução de aliquotas, o que prejudica o contribuinte
mineiro, que vê enfraquecido o seu poder de concorrência.
Para eliminar o inconveniente, que por conseqüência è
prejudicial à economia do Estado, propõe-se a alteração da
subalinea '1b.3", da alínea 'b', do inciso 1, do artigo 12,
da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescida pela
Lei nQ 10.562, de 28 de dezembro de 1991, bem como a
revogação do f 5g do citado artigo, na forma do Projeto
anexo.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões do meu

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

PROJETO DE LEI NQ 1.702/93
Altera a Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 1 - A subalinea "b.3', da alinea 'b", do inciso I. do
artigo 12, da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
acrescida pela Lei no 10.562, de 27 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 12 - ....................
1- ......................................................
b- ......................................................
"b.3 - máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de

processamento de dados, máquinas, equipamentos e ferramentas
agrícolas, observados os prazos, a relação dos bens
alcançados, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos em regulamento";
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
especialmente o 5g do artigo 12 da Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, acrescido pela Lei ng 10.562, de 28 de
dezembro de 1991.'
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

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

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM NQ 395/93w

Belo Horizonte. 30 de setembro de 1993.
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza a abertura de crédito especial em
favor da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG
- e dá outras providências.
O crédito especial proposto tem por objetivo destinar
recursos para Que a Imprensa Oficial possa adquirir linhas
telefônicas, adequando, nesse sentido, o orçamento da
autarquia, que não prevê dotação que comporte a realização
de despesa com a aquisição de terminal telefônico.
Além disso, o projeto autoriza a consignação de recursos
nos orçamentos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER - MC - e da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPÂMIG -, para
atendimento de despesa com a contribuição patronal para a
Fundação de Seguridade Social - CERES.
Por fim, o projeto define o ordenador de despesa do

Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Assuntos
Internacionais, que passa a se constituir, para tanto, em
unidade orçamentária.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, renovo-lhe meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.703/93
Autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG - e dá
outras providências.
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o limite de CR$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil cruzeiros reais) em favor da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, para realização de
despesa com a aquisição de linhas telefônicas.
Parágrafo único - A despesa prevista neste artigo será
classificada na subcategoria econômica "Inversões
Financeiras", nos elementos de despesa abaixo discriminados,
a serem incluidos no orçamento da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais - IO-MO-:
aquisição de outros bens de capi- CR$
tal já em utilização ........... ...211.167,00
constituição ou aumento de capital
de empresas comerciais ou financei-
ras .............................1.288.833,00
Art. 2g - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de excesso de
arrecadação de receita própria da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais - IO-MO-, previsto para o corrente
exercício.
Art. 3g - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a
consignar nos orçamentos da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - e da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
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EPAMIG - recursos destinados á contribuição patronal para a
Fundação de Seguridade Social - CERES.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo
serão classificados na categoria econômica Despesas
Correntes e subcategoria econômica "Transferências
Correntes , no elemento "Transferências a Instituições
Privadas" e subelemento "Contribuições Correntes, sob o
código 3.2.3.3., nos termos do f 2g do artigo 12 e artigo 13
da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4g - Fica criado como unidade orçamentária o Gabinete
do Secretário de Estado Extraordinário de Assuntos
Internacionais e atribuída ao Secretário as funções de
ordenador de despesa-
Art. 5g - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6c - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 220, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM NQ 395/93*

Belo Horizonte, 30 de setembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para o
exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que dispõe sobre a recomposição e
reajustamento dos valores dos vencimentos dos servidores do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -. da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS e dá
outras providências.
A proposta encaminhada resulta, fundamentalmente, de
estudos procedidos pela Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP -, que ao final, concluiu pela recomposição
dos valores dos vencimentos dos servidores do Instituto
Estadual de Florestas - IEF, do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -,
observada a política de revisão salarial adotada
recentemente no ámbito do Poder Executivo.
O Projeto cuida, ainda, de matéria relacionada com a
estrutura de organização complementar do IEF, proposta
também examinada pelo órgão incumbido deste mister no Poder
Executivo, isto é, a Comissão Coordenadora de Reforma do
Estado - CERES.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu
elevado apreço e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.704/93'
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos valores
dos vencimentos dos servidores do Instituto Estadual de
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Florestas - IEF -, do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -, da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências-
Art. l - O Anexo XXII da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, substituído nos termos do artigo 17 da Lei n
10.850, de 4 de agosto de 1992, fica alterado na forma do
Anexo 1 desta Lei, a partir de lg de março de 1993.
Art. 2g - O Anexo II de que trata o artigo 18 da Lei ng
10.850, de 4 de agosto de 1992, fica substituído pelo Anexo
II desta Lei, a partir de lg de março de 1993.
Art. 3Q - A Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de 1992, fica

acrescida do Anexo XXXVIII, a que se refere o seu artigo 2g,
conforme o Anexo III desta Lei, observada a vigência nele
indicada.
Art. 4g - O Anexo 1 da Lei ng 10.594, de 7 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo IV desta Lei.
Art. sg - Ficam criados no Anexo II a que se refere o
artigo 9c da Lei OQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992, que
dispõe sobre o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, os
seguintes cargos de provimento efetivo: 1 (um) de Engenheiro
Agrimensor. 1 (um) de Bacharel em Letras, 1 (um) de
Comunicador Visual, 1 (um) de Sociólogo, 1 (um) de Técnico
de Bovinocultura, 1 (um) de Técnico de Relações Públicas e
um (1) de Médico do Trabalho, no Grupo de Nível Superior, e
um (1) de Técnico em Agrimensura, no Grupo de Nível de 2g
Grau.
Art. 6g - O ocupante de cargo de provimento em comissão do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, poderá optar pela
remuneração do cargo efetivo ou da função pública que
ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento), incidente sobre
o vencimento básico do cargo em comissão-
Art. 7g - As tabelas de vencimentos dos servidores do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - e da Fundação Rural Mineira
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -,
passam a ser as constantes nos Anexos V, VI e VII,
respectivamente, observada a data de vigência neles
indicada.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao
servidor aposentado que, quando na atividade, cumpria a
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 8g - O posicionamento dos servidores do Instituto
Estadual de Florestas - IEF - , do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - nas
tabelas de vencimento, aprovadas nesta Lei, será
estabelecido em portaria baixada pelo respectivo dirigente
da entidade, sujeita à homologação da Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.
Art. 9g - O cargo de Motorista de Diretoria, da Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS -, previsto no Anexo II da Lei ng 11.178, de 10
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de agosto de 1993, passa a ser posicionado no nível VII/grau
da Tabela de Vencimento do Anexo VII desta Lei.
Art. 10 - Os Escritórios Regionais, do Instituto Estadual
de Florestas - IEF, a que se refere o inciso VII do artigo
7g da Lei no 10.850, de 4 de agosto de 1992, passam a ter a
seguinte estrutura orgânica:
"VII - Escritórios Regionais:
a - Assistência Jurídica Regional
b - Gerência Local de Unidade de Conservação:
c - Gerência Técnica Regional de Pesquisa e

Desenvolvimento;
d - Gerência Técnica Regional de Proteção da

Siodiversidade;
e - Gerência Técnica Regional de Monitoramento e Controle;
e.1 - Seção Regional de Cadastro e Registro;
f - Gerência Técnica Regional de Administração e Finanças:
f.1 - Seção Regional de Contabilidade e Finanças;
f.2 - Seção Regional de Administração Geral.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão fixadas em
decreto.
Art. 11 - Fica equiparado a Escritório Regional, como
unidade administrativa da estrutura orgânica do Instituto
Estadual de Florestas - IEF, o Parque Estadual do Rio Doce.
Parágrafo único - Fica o Instituto Estadual de Florestas

autorizado a instalar até 13 (treze) Escritórios Regionais,
observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras
da Autarquia.
Art. 12 - O artigo 26 da Lei ng 10.561, de 27 de dezembro
de 1991, fica acrescido do 4Q, com a seguinte redação:
"Art. 26 - .............................
§ 4Q - Tratando-se de penalidade prevista no inciso 1 do
artigo 25, o pedido de reconsideração, de que trata o
parágrafo anterior, será dirigido aoConselho de
Administração da Autarquia e somente será examinado se
instruído com o comprovante de recolhimento do depósito
prévio, correspondente ao valor da multa aplicada, observado
o disposto no § 3g do artigo 25, também desta Lei."
Art. 13 - O inciso III do artigo 9g da Lei nQ 10.850, de 4

de agosto de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9g - .. ................
III - pelos Diretores de Administração e Finanças, de

Proteção da Biodiversidade, de Monitoramento e Controle, de
Pesquisa e Desenvolvimento e pelo Assessor - Chefe da
Assessoria de Planejamento e Coordenação;"
Art. 14 - O Inciso II do artigo 12 da Lei ng 10.312, de 12

de novembro de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - .................................
II - multa de 1 (uma) até 500 (quinhentas) U.P.F.M.G.

agravada no caso de reincidência especifica, na forma do
regulamento.
Art. 15 - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$139.227.897,00 (cento e trinta e nove
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milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e
sete cruzeiros reais), observado o disposto no artigo 43 da
Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial o artigo 30 e seu parágrafo único da Lei ng 10.561,
de 27 de dezembro de 1991.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição e
justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira para parecer nos termos do art. 195, c/c os arts.
103 e 220. do Regimento Interno.

- Publicado de acordo como texto original.)
(*4 - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 5/10/93.)

"MENSAGEM NQ 397/93*
Belo Horizonte, 30 de setembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

solicitar a substituição, no Projeto de Lei ng 1.617/93, que
cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN - e dá outras
providências, que submeti à apreciação dessa Casa através da
Mensagem ng 387, de 30 de agosto de 1993, das seguintes
expressões:

- na ementa e nos seus artigos, onde se lê:
"PROSAM", leia-se:
"PROSAN";
II - no artigo 70. inciso VI, onde se lê:

no minimo 2% (dois por cento) . . . ", leia-se:
no máximo 2% (dois por cento) ...

Antecipando agradecimento, sirvo-me da oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência as expressões do meu elevado
apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.517/93.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIaS

Ng 54/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
solicitando a devolução do Projeto de Lei ng 1.346/93,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng 338/93.
(- Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do

art. 288 do Regimento Interno.)
Ng 55/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

encaminhando informações solicitadas pelo Relator do Projeto
de Lei ng 1.149/92, relativas a imóvel a ser permutado,
pertencente ao Municipio de rpatinga. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei ng 1.149/92.)
Dr. Sr. Sérgio Miranda, Deputado Federal, acusando o

recebimento de moção de apoio aprovada por esta Assembléia,
às Medidas Provisórias ngs 343 e 344, a partir de
requerimento do Deputado Mauri Torres, e reiterando seu
apoio às referidas medidas, que são de interesse da classe
estudantil.
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Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Geraldo da
Costa Pereira (exclusividade para os produtores, para a
comercialização no Pavilhão Mercado Livre do Produtor -
MLP - do CEASA - MG, conhecido como "Pedra") que, em
fevereiro de 1992, o CEASA-MG, de acordo com recomendação
daquela Secretaria, iniciou a reorganização do referido
pavilhão, ainda não efetivada em razão de mandados de
segurança impetrados por comerciantes e atravessadores que
atuavam naquele espaço.
Do Sr. José Airton de Brito, Diretor-Geral do DA - Fundação
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, comunicando, em
atendimento ao art. 116, 2g da Lei ng 8.666, de 21/6/93,
que aquele órgão liberou recursos financeiros no valor de
CR$9.627.000,00 para a Secretaria da Saúde deste Estado,
destinados á campanha de vacinação anti-rábica canina. (-
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. Carlos Roberto Ferreira Dias, Presidente da Câmara

Municipal de Contagem, encaminhando cópia de requerimento da
Vereadora Amélia Maria Silva, aprovado por aquela Casa, em
que se solicitam mudanças urgentes na Lei Federal ng 6.766,
de 19/12/79, para que se torne um preceito de alcance
social- (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. José do Nascimento Elias, Presidente da Câmara
Municipal de Betim, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Toninho Guerreiro e outros, aprovado por aquela
Casa, em q ue se propõe moção de apoio ao Or. José Rezende de
Andrade, Secretário da Segurança Pública, relativamente às
declarações por ele feitas acerca de punição de
seqüestradores (- A Comissão de Defesa Social-)
Do Sr. Juarez Eufrázio de Carvalho, Prefeito Municipal de
Formiga, informando que, oportunamente, será enviada a esta
Casa a relação das áreas ociosas do Estado no referido
municipio, visando á sua utilização no programa de combate á
fome e á miséria. (- A Comissão Especial contra a Fome e a
Miséria.)
Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, esclarecendo que
já se encontra em fase final de elaboração o anteprojeto de
lei sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e industrial
dos produtos de origem animal, elaborado por aquele órgão,
bem como os estudos visando a incrementar um programa de
incentivo á implantação de abatedouros municipais.
Do Sr. Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG,
informando, relativamente a requerimento do Deputado
Anderson Adauto (abertura de concurso para contratação de
pessoal), que aquela empresa está aguardando autorização
superior para a adoção de tal procedimento.
Do Sr. Cel. PM Mário Lúcio Calçado, Comandante-Geral da
PMMG, cumprimentando a Casa pela promoção de estudos e
debates envolvendo o tema "Violência no Trãnsito",
manifestando concordância com as conclusões apresentadas e o
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irrestrito apoio á manutenção e ao incremento das ações
voltadas para a segurança no trânsito. (- A Comissão de
Defesa Social,)
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconcellos (informação sobre a situação
atual de pavimentação da estrada que liga os Municípios de
Dionisio e São Domingos do Prata), que, segundo
esclarecimentos do DER-MO, as obras no trecho em apreço
estão paralisadas, já tendo sido concluídos 13,7km de base e
capa, e o custo previsto para a conclusão dos serviços é de
US$2.665.000,00, e que já existe previsão de alocação de
novos recursos para o término das obras no trecho, por meio
de empréstimo da Cia. Vale do Rio Doce.
Do Sr. Edson Bastos Sabino, Delegado Regional do Banco

Central do Brasil, informando, em relação a requerimento do
Deputado Bonifácio Mourão (modificação do horário bancário
de atendimento ao público neste Estado), que o pedido está
sendo encaminhado à sede do referido Banco, em Brasilia,
onde são examinados assuntos dessa natureza.

TELEGRAMA
Do Sr. Jutahy Magalhães Júnior, Ministro do Bem-Estar
Social, informando que a Secretaria de Saneamento desse
Ministério liberou verba destinada ao Governo deste Estado
para ampliação do sistema de , abastecimento de água do
Município de Caratinga. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira para os fins do art. 74 da Constituição Estadual,
c/c o art. 101, XV, do Regimento Interno.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a 1s1 fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Encaminham comunicações à Mesa as Comissões de Política
Energética, de Agropecuária e de Direitos e Garantias
Fundamentais e os Deputados Amilcar Padovani, Márcio Miranda
e Maria Olivia.

2a Fase
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da 1 parte da reunião,
destinada á leitura de comunicações e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para acompanhar, na cidade de Betim, as apurações
acerca do extermínio de meninos de rua, a requerimento do
Deputado Roberto Carvalho. Pelo BRD: efetivos - Deputadas
Maria Elvira e Maria Olivia, Deputados Antônio Pinheiro e
Ibrahim Jacob; suplentes - Deputados Geraldo Rezende,
Francisco Ramalho, Edward Abreu e José Braga; pelo PT:
efetivo - Adelmo Carneiro Leão; suplente - Maria José
Haueisen. Designo. Ao Departamento de Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor
das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Politica Energética - aprovação dos Requerimentos ns 4.690
e 4.711/93. da Deputada Maria Elvira; pela Comissão de
Agropecuária - aprovação do Projeto de Lei ng 1.355/93, do
Deputado Cóssimo Freitas, dos Requerimentos ngs 4.678 e
4.751/93. do Deputado Elmiro Nascimento, 4.702, 4.703,
4.704, 4.705, 4.706, 4.707 e 4.708/93, do Deputado Geraldo
da Costa Pereira; pela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais - aprovação dos Requerimentos ns 4.743, 4.744,
4.745/93, de autoria da mesma comissão. (Ciente. Publique-
se.); pelos Deputados Amilcar Padovani - falecimento do Dr.
José Soares de Oliveira, no dia 15 do corrente, em Juiz de
Fora; Márcio Miranda - falecimento da Sra. Rosalina Souza
Rocha, no dia 29/9/93, em Divinópolis; Maria Olivia -
falecimento do Sr. José Mesquita, em Santo Antônio do Monte
(Ciente. Oficie-se.).
O Sr. Presidente dá ainda ciência ao Plenário do teor das
comunicações apresentadas em reuniões anteriores pela
Comissão de Administração Pública - aprovação dos
Requerimentos ns 4.654/93, do Deputado Amilcar Padovani;
4.680, 4.685, 4.686 e 4.715/93, do Deputado João Batista;
4.687 e 4.691/93, da Deputada Maria Elvira; 4.671/93. do
Deputado Roberto Amaral; 4.672/93, do Depytado Sebastião
Helvécio; 4.709/93, do Deputado Wanderley Avila; e 4.673 e
4.674/93, do Deputado Wellington de Castro (- Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Hely Tarquinio (2) - a
primeira, informando que o Deputado Antônio Genaro foi
designado para a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais em substituição ao Deputado Wellington de
Castro e a segunda, que o Deputado Wilson Pires substituirá
o Deputado Antônio Genaro como membro efetivo da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural (Ciente. Cópia às
Lideranças.); Mauri Torres - falecimento do Sr. José Ribeiro
Nunes, no dia 24/9/93, em João Monlevade; Elisa Alves (2) -
falecimento da Profa Maria Auxiliadora Paiva, no dia
24/9/93, e do Sr. Geraldo Lemos, no dia 25/9/93, em Araxá;
Jaime Martins - falecimento do Sr. Dtaviano Borges de
Morais, em São Sebastião do Oeste; Arnaldo Canarinho -
falecimento do Sr. Florêncio Domingos Filho, em Belo
Horizonte; José Militão - falecimento de Sandro Magnino, em
Uberaba; Elmiro Nascimento - falecimento do Sr. Antônio
Paulo Ximenes de Moraes, em Patos de Minas; Tarcisio
Henriques (2) - falecimento do Sr. Francisco A. Silva, ex-
Prefeito de Guidoval, nessa cidade, e do Sr. José Pedro da
Costa, em Cataguases; Wanderley Ávila - falecimento do Sr.
Beato Ferreira, em Pirapora; e Roberto Amaral - falecimento
do Sr. Affonso Messias Soares, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
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ordinária de debates de segunda-feira, dia 4, ás 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo
Rezende, Maria José Haueisen, Ermano Batista, Sebastião
Costa e Romeu Queiroz, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio
Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que foram distribuidos os
Projetos de Lei ns 1.648, 1.650, 1.654, 1.656, 1.657, 1.658
e 1.659/93 à Deputada Maria José Haueisen; os Projetos de
Lei nQs 1.613, 1.614, 1.618 e 1.647/93. ao Deputado Célio de
Oliveira; os Projetos de Lei ns 1.649, 1.651, 1.652 e
1.653/93, ao Deputado Antônio Pinheiro; os Projetos de Lei
ns 1.612 e 1.646/93, ao Deputado Clêuber Carneiro; e os
Projetos de Lei ngs 1.615, 1.616, 1.617, 1.624, 1.631, 1.644
e 1.655/93, ao Deputado Geraldo Rezende. Informa, ainda, que
o Projeto de Lei nQ 1.572/93 foi convertido em diligência ao
autor. 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 Geraldo
Rezende emite parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.369/93. Posto em discussão e em 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 sobre o Projeto de Lei ng 1.243/93, em que o
Relator, Deputado Antônio Pinheiro, conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Posto em discussão e em votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra a Deputada Maria José Haueisen
procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei nQ
1.582/93, em que o Relator, Deputado Antõnio Pinheiro,
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Posto em discussão e em votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista
procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n
1.599/93, em que o Relator, Deputado Antônio Pinheiro,
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Posto em discussão e em votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.377/93,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto. Posto em
discussão e em votação, é o parecer aprovado. Com a palavra.
a Deputada Maria José Haueisen emite parecer sobre o Projeto
de Lei nQ 1.552/93, por meio do qual conclui pela
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Posto em discussão e em votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para
reunião extraordinária a ser realizada no dia 30 do
corrente, quinta-feira, ás 101h30min, na Sala das Comissões,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
ATA DA 66a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia vinte e um de setembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Roberto Amaral, Bonifácio Mourão e Francisco
Ramalho, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado
Bonifácio Mourão o Projeto de Lei nQ 1.645/93. Passa-se,
então à 2a parte da reunião, sendo discutido e votado, nesta
fase, parecer sobre proposição sujeita á apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Bonifácio Mourão emite
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, fica aprovado o
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.645/93. 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, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende - Antônio

Pinheiro.
ATA DA 87g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Roberto Amara], Baldonedo
Napoleão, Jaime Martins, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada.
Verifica-se, ainda, a presença do Deputado Bernardo
Rubinger. Havendo número regimental e na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Roberto Amara],
assume a Presidência e esclarece ter a reunião a finalidade
de apreciar o parecer do Relator sobre o Substitutivo nQ 1,
de autoria do Deputado Gilmar Machado, ao Projeto de
Resolução ng 1.638/93, que aprova as contas do Governo do
Estado referentes ao exercido de 1992, de autoria desta
comissão. Em seguida, solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a
ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
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sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência pergunta se há necessidade de proceder à leitura
do parecer do Relator, que conclui pela rejeição do
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Resolução nQ 1.638/93, tendo
em vista a distribuição de avulso da proposição, ocorrida na
reunião anterior. Como não há manifestação por parte dos
parlamentares presentes, fica dispensada a leitura do
parecer nos termos do art. 137, "caput", do Regimento
Interno. Logo após, é o parecer colocado em discussão e
votação, sendo aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião extraordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa - Roberto
Amaral - Wanderley Ávila.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 22/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar n
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 distribuida 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 contém 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, 2g,
II, e 66, IV, "c", daquele texto constitucional.
Todavia, no que diz respeito ao conteúdo da proposição em
apreço, entendemos que alguns dispositivos vão de encontro
ao ordenamento juridico-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,

prescreve que "a competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça" (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
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Governador do Estado, portanto, como conteúdo a ser
disciplinado em lei. Por conseguinte, o procedimento
legislativo hábil à elaboração da lei de organização
judiciária requer, necessariamente, a participação dos três
Poderes: ao Judiciário cabe a apresentação do projeto; ao
Legislativo, sua discussão e aprovação, 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. 6g 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 deve 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.
0 art. 9g do projeto prevê o número de Juizes que
funcionarão em cada comarca do Estado. Consoante o lQ 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 no 7.655, de
21/12/79) contém, em seus arts. do 9Q ao 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, as estabelecidas na
própria lei de organização e divisão, que, desse modo,
fornece o retrato" do conjunto de órgãos de jurisdição de
primeira instãncia no Estado.
A fixação e a distribuição das competências dos juizos não
constituem atividade de caráter meramente administrativo.
Assim como na hipótese do cargo público, que - na autorizada
lição de Hely Lopes Meirelles - constitui ..0 lugar
instituido na organização do funcionalismo, com denominação
p rópria, atribuições especificas e estipêndio
correspondente" ("Direito Administrativo Brasileiro", 9a
ed. , Revista dos Tribunais, São Paulo, 1962, p. 341) (grifos
nossos), a fixação de competência dos órgãos de jurisdição
deve constituir matéria de lei.
A atividade jurisdiclonal, ensina Athos Gusmão Carneiro, é
"atividade pública, cujo requisito formal é a existência de
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um órgão integrante do Poder Judiciário" (conforme
"Jurisdição e Competência", 4 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.
tnsita na criação é a fixação ou 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 Sylvla Zanella Di Pietro. Que,
relativamente á distribuição das competências estatais.
assim se manifesta: "A existência de órgãos públicos,
com estrutura e atribuições definidas em lei, corresponde a
mera necessidade de distribuir racionalmente as inúmeras e
complexas atribuições que incumbem ao Estado nos dias de
hoje" ("Direito Administrativo", 3s1 ed. , Atlas, 1992, São
Paulo, P. 302) (grifamos).
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 do lg do art. 9 g do
Projeto de Lei Complementar ng 22/92 consubstancia delegação
expressamente vedada pela Constituição do Estado.
Pelo f 4g do art. 9g do projeto em tela, 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 á 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
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varas civeis, 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, 4a 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

Código de Processo Civil, 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, vai 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"
(conforme "Elementos da Teoria Geral do Processo", Forense,
Rio de Janeiro, 1989, P. 90).
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
e as Vice-Presidências e a Corregedoria-Geral de Justiça
constituem cargos de direção do Tribunal. Como tais, devem
ter suas atribuições - máximo no que se refere àquelas de
natureza jurisdicional - definidas em lei. Assim, pelas
mesmas razões aduzidas relativamente ao lg do art. 9g do
projeto, entende-se que a competência dos mencionados
cargos não pode ser delegada, sob pena de ofensa à
Constituição.
No tocante ao disposto no art. 20, 1, "c', observamos que a

alinea 'h' do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado
tem a seguinte dicção: '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 à
competência de julgamento de ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em
face da Constituição da República. Todavia, a decisão
judicial não interfere na possibilidade de ação de
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inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em
face da Constituição do Estado, pelo Tribunal de Justiça.
Constata-se, pois, urna 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 6Q do art. 118 da Constituição do Estado, a
inconstitucionalidade de ato normativo estadual ou
municipal, tanto incidentalmente quanto em ação direta de
inconstitucionalidade, só pode ser declarada pelos Tribunais
pela maioria de seus membros ou pela maioria dos membros de
seu órgão especial
Em seu art. 20, 1, "b", dispositivo no qual encontram-se
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
categorias de agentes públicos, entendemos que ela deverá
ser desempenhada pelo órgão especial do egrégio pretório.
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 constituirem 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 ela se enquadra na alçada do egrégio Tribunal
e requer lei autorizativa, aprovada por este parlamento, de
iniciativa daquela Corte.
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 dos 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 da Constituição Federal, em consagração á tendência
jurisprudencial e legislativa de proteção da união familiar
não solenizada.
Mostra-se, assim, conveniente, para efeito de adequação do
preceptivo à citada norma constitucional, a inclusão da
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companheira ou companheiro como possíveis destinatários do
beneficio, o que, aliás, tem de ordinário ocorrido na
legislação sobre a matéria editada posteriormente à
Constituição de 1988
Tem-se, como exemplo, a Lei Federal ng 8.112, 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 f 5g do art. 101 da
Constituição do Estado, ao assegurar o beneficio 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 ng 1 ao 17, abaixo
transcritas.

EMENDA Plg 1
Dê-se ao lg do art. 2g a seguinte redação:

 

"Art. 2g - .. .............................................

 

lg - 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. 7g - . ..........................................
f 2Q - 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 Wg 3
Acrescente-se o seguinte 3g ao art. 7g.
Art. 7g - . . ............................................

- Para a constituição da comarca a que se refere o
parágrafo anterior, observar-se-ao as seguintes condições:

- distância máxima de 100km (cem quilômetros) entre as
sedes das comarcas contíguas.
II - bom estado das vias de comunicação.'.

EMENDA Nq 4
Dê-se ao f 2g do art. Bg a seguinte redação:
"Art 8g - .. ........................................

- A Corte Superior determinará a instalação, na
capital e no interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais
instituidos por lei.".

EMENDA No 5
Dê-se ao f lg do art. 9g a seguinte redação:
"Art. 9g - ...............................................
§ lg - A competência das varas previstas neste artigo será

fixada em lei.".
EMENDA NQ 6

Suprima-se o §4g do art. 9g, renumerando-se o § Sg.
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.".
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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 § 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 Polícia
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;".

EMENDA NO 10
Suprima-se o inciso XXII do art. 21, renumerando-se os

demais.
EMENDA Ng 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
aplicável.'.

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 3o da Lei ng
7.244, de 7 de novembro de 1984, as que não excederem a 20
(vinte) e 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 Ng 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.".
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EMENDA Hp 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, observando-se 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 ip TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Hp 22/92

(Novo parecer nos termos do arU 138, lg, do Regimento
Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar ng
22/92 dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 5/11/92, foi a proposição enviada à

apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
apresentando as Emendas do no 1 ao 17.
Após a audiência do referido órgão consultivo, que
procedeu ao exame preliminar da matéria, velo o projeto a
esta comissão para, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno, receber parecer.
Em reunião realizada no dia 15/9/93, foi o parecer lido e,
logo em seguida, discutido por todos os membros desta
comissão. Houve, na oportunidade, apresentação de sugestões
de emendas pelos Deputados Bonifácio Mourão, José Bonifácio
e Sebastião Costa, tendo concordado o Relator com a
modificação da peça que havia formulado.
Em razão disso, e em cumprimento do disposto no f lg do
art. 138 do Regimento interno, foi concedido prazo ao
Relator até a reunião seguinte para redação de novo parecer,
que passamos a fundamentar nos termos que se seguem.

Fundamentação
A matéria contida na proposição ora analisada abrange dois

conteúdos, que, a despeito de se afigurarem como distintos,
se encontram intimamente relacionados por disposição
constitucional.
Enfocando, primeiramente, a organização judiciária

esboçada no projeto, reconhecemos que ela, a despeito de ter
sido arquitetada de forma zelosa pelo Tribunal, poderá ser
aperfeiçoada mediante algumas modificações, que passaremos a
considerar.
Relativamente aos requisitos para a criação de comarcas,

achamos q ue o número de 5 mil eleitores é bastante reduzido.
se levarmos em consideração que essas comarcas, na maioria
das vezes, compõem-se de mais de um município. Um número
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mais expressivo inibiria a iniciativa de se transformar em
sedes de comarcas municípios que não preenchem outros
requisitos levados em conta no projeto, como o mínimo de
receita tributária e de movimento forense anual.
No que concerne aos requisitos estabelecidos para a
instalação de comarcas, entendemos fora de propósito aquele
que condiciona a referida implementação à existência de
casas de domínio do Estado para moradia de Juiz de Direito e
Promotor de Justiça. Apesar de figurar como um dos preceitos
da Lei nQ 7.655, de 1979, - nunca observado pelo Estado,
diga-se de passagem - tal condicionamento parece-nos mais um
privilégio que um mecanismo assecuratório da imparcialidade
dos magistrados.
Insignes Juizes iniciaram suas carreiras no interior do

Estado, deslocando-se de uma comarca para outra até chegarem
à Capital, em épocas em que a remuneração dos magistrados
mineiros era considerada insuficiente pela categoria. Nem
por isso deixaram aqueles de exercer a judicatura com
eficiência e probidade.
Nos dias de hoje, em meio à crise que assola o Pais, e,
conseqüentemente, também nosso Estado, não constituiria
providência razoável construir-se uma casa para o Juiz de
Direito e outra para o membro do Ministério Público da
comarca, com tantas prioridades a serem atingidas pelas
ações governamentais, tais como saúde. inclusive saneamento
básico, educação, habitação e outras ás quais não tem
acesso a população de baixa renda. Observe-se que a Carta
mineira arrola como um dos princípios norteadores da
atividade administrativa estadual o da razoabilidade,
consoante o art. 13 daquele Diploma.
Também não entendemos razoável conceder-se o beneficio a

que se refere o § SQ do art. 155, qual seja o auxilio-doença
no valor de um mês de vencimento, ao magistrado que
permanecer em licença para tratamento de saúde pelo prazo de
um ano. Assim, ao final deste parecer, apresentamos uma
emenda visando á supressão do mencionado dispositivo.
Por outro lado, ainda no que diz respeito à organização

judiciária, julgamos por bem modificar alguns dispositivos,
por meio de emendas ao projeto, objetivando não só o
aperfeiçoamento de seu conteúdo, mas também a adequação
deste aos princípios gerais da proposição. Com efeito,
entendemos que a promoção do magistrado para a entrância
intermediária deve achar-se absolutamente vinculada á
condição de titularidade do juiz em comarca de entrância
inicial, a fim de que as comarcas de menor porte possam ser
preenchidas e não haja possibilidade de novos magistrados
não atuarem em comarcas de entrância inicial Outra medida
consiste na elevação do número de varas de determinadas
comarcas, ditada pelo próprio espirito do projeto, que se
baseia nos fatores densidade demográfica e número de feitos
anuais, para a criação de comarcas e para a determinação do
número de Juizes em cada uma delas.
No que diz respeito à divisão judiciária proposta, o órgão

de cúpula do Judiciário mineiro buscou, na fase de
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elaboração do anteprojeto da mesma, colher sugestões, tanto
de magistrados, quanto das populações diretamente
interessadas; tanto dos tribunais inferiores, quanto das
entidades da sociedade civil. Relativamente á composição
territorial das comarcas, acha-se praticamente mantida a
atual conformação, ou seja, a estabelecida pela Lei ng
9.548, de 411/88, tendo-se cuidado, ainda, da inclusão, em
tais comarcas, dos 33 municípios recentemente criados
Contudo, parece-nos que o Tribunal de Justiça, em alguns
casos, desconsiderou os próprios critérios que havia
estabelecido para a criação ou mesmo a instalação de
comarcas. Em razão disso, e levando em consideração inúmeros
apelos de populações que postulam melhores condições de
acesso a uma prestação jurisdiclonal mais rápida e
eficiente, apresentamos algumas emendas, ao final desta peça
opinativa, com o intuito de transferir alguns municípios de
suas respectivas comarcas, seja para constituírem novas
comarcas, seja para integrarem comarcas já existentes.

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

Complementar nQ 22/92, juntamente com as Emendas ngs 1, 2,
3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas do nQ 18 ao 61
desta comissão, e pela rejeição das Emendas ngs 5, 6, 7, 8.
9 e 11. da Comissão de Constituição e Justiça

EMENDA NQ 18
Suprima-se o SQ do art. 155.

EMENDA Ng 19
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- A promoção para entrância intermediária

pressupõe ser o Juiz titular em comarca de entrância
inicial.".

EMENDA No 20
Suprima-se a alínea "b" do inciso II do art. 4c,,

reordenando-se as demais.
EMENDA Ng 21

Dê-se ao inciso 1 do aru 4g a seguinte redação:
"Art. 4 - - - .......................................
- para a criação:

a) população mínima de 20 (vinte) mil habitantes;
b) eleitorado superior a 10 (dez) mil eleitores no

município sede da comarca;
c) receita tributária mínima igual ao triplo da exigida
para a criação de um município no Estado;
d) movimento forense anual de no mínimo 300 (trezentos)
feitos judiciais, conforme estabelecer resolução da Corte
Superior;
e) distância mínima de 35 km (trinta e cinco quilômetros)

entre sua sede e a de outra Comarca.".
EMENDA Ng 22

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Em caso de falecimento de servidor do Poder

Judiciário, será devida ao cônjuge ou companheiro(a)
sobrevivente, ou, em sua falta, aos filhos dependentes,
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pensão mensal correspondente à totalidade da remuneração ou
dos proventos do falecido, observado o disposto no 4Q do
art. 36 da Constituição do Estado, a qual será paga pela
Tesouraria do Tribunal de Justiça.".

EMENDA NQ 23
Acrescente-se onde convier:
"Art,,.,. - Fica reaberto o prazo para opção previsto

no art. 2Q da Lei ng 9.776, de 11 de junho de 1989, por mais
120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei,
obedecidos os critérios estabelecidos naquela norma e
considerados válidos os requerimentos protocolizados.".

EMENDA NQ 24
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam devidos, no caso de falecimento de

servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cônjuge ou
companheiro(a), ou, na falta deste, aos filhos dependentes,
o vencimento e as vantagens correspondentes a períodos de
férias-prêmio não gozadas.".

EMENDA Ng 25
Acrescente-se ao art. 177, na forma de inciso VI, o
disposto no art. 178, inciso II, suprimindo-se este e
renumerando-se os demais.

EMENDA NO 26
Dê-se ao "caput" do art. 92 a seguinte redação:
"Art. 92 - A designação dos conciliadores e dos árbitros
será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
ressalvada a situação dos conciliadores designados até 30 de
outubro de 1992 e em atividade na data de publicação desta
lei.".

EMENDA NQ 27
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da

Comarca de Araxá, transferindo-se essa comarca do inciso XI
para o inciso X do art. 9Q e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA Ng 28
Eleve-se de 4 (quatro) para 6 (seis) o número de Juizes da

Comarca de Araguari, transferindo-se essa comarca do inciso
IX para o inciso VII do art. 9p e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo 1.

EMENDA Hp 29
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da

Comarca de Fruta], transferindo-se essa comarca do inciso XI
para o inciso X do art. 9Q e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 30
Eleve-se de 12 (doze) para 16 (dezesseis) o número de
Juizes da Comarca de Uberlândia, substituindo-se o inciso
III do art. 9Q pelos seguintes, renumerando-se os demais, e
fazendo-se a adaptação necessária no Anexo I.
"Art. Q - . . .............................................
III - de Contagem. 12 (doze) Juizes de Direito;
IV - de Uberlândia, 16 (dezesseis) Juizes de Direito;".

EMENDA NQ 31
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Eleve-se de 4 (quatro) para 5 (cinco) o número de Juizes da
Comarca de Pouso Alegre, transferindo-se essa comarca do
inciso IX para o inciso vrii do art. @Q e fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA NO 32
Eleve-se de 3 (três) para 4 (quatro) o número de Juizes

da Comarca de Cataguases, transferindo-se essa comarca do
inciso X para o inciso IX do art. 9Q e fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 33
Eleve-se de 3 (três) para 4 (quatro) o número de Juizes da

Comarca de Itajubá, transferindo-se essa comarca do inciso X
para o inciso IX do art. 9g e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo L

EMENDA No 34
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da

Comarca de Viçosa, transferindo-se essa comarca do inciso XI
para o inciso X do art. QQ e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA NO 35
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da
Comarca de Três Corações, transferindo-se essa comarca do
inciso XI para o inciso X do arU Gg e fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA Ng 36
Eleve-se de 3 (três) para 5 (cinco) o número de juizes da
Comarca de Patos de Minas, transferindo-se essa comarca do
inciso X para o inciso VIII do art. 9Q e fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA Ng 31
Eleve-se de 1 (um) para 2 (dois) o número de Juizes da
Comarca de Oliveira, inscrevendo-se o nome desta no Inciso
XI do art. 9Q e fazendo-se a adaptação necessária no Anexo
I.

EMENDA NQ 38
Eleve-se de 1 (um) para 2 (dois) o número de Juizes da
Comarca de Guanhães, inscrevendo-se o nome desta no inciso
XI do art. 9g e fazendo-se a adaptação necessária no Anexo
1. 

EMENDA NQ 39
Eleve-se de 10 (dez) para 12 (doze), o número de Juizes da
Comarca de Governador Valadares, transferindo-se essa
comarca do inciso xv para o inciso III do art. 9Q e fazendo-
se a adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 40
Eleve-se a Comarca de Além Paraiba, de entrância
intermediária, para comarca de entrância final, fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo 1.

EMENDA Ng 41
Eleve-se a Comarca de Mantena, de entrância intermediária,
para comarca de entrância final, fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 42
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Eleve-se a Comarca de Andradas, de entrância inicial, para
comarca de entrância intermediária, fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo 1.

EMENDA NQ 43
Transfira-se da Comarca de Manga para a Comarca de Janaúba

o Município de Jaiba, fazendo-se as alterações necessárias
no Anexo Ir.

EMENDA NQ 44
Transfira-se da Comarca de Cabo Verde para a Comarca de

Areado o Município de Divisa Nova, fazendo-se as alterações
necessárias no Anexo II.

EMENDA NO 45
Transfiram-se da Comarca de Araçuai para a Comarca de
Itaobim os Municípios de Itinga e Ponto dos Volantes,
fazendo-se as alterações necessárias no Anexo II.

EMENDA NQ 46
Excluam-se os Municípios de Carai e Catuji da Comarca de
Novo Cruzeiro e o Município de Padre Paraíso da Comarca de
Itaobim, passando os três a integrar a Comarca de Padre
Paraíso, de entrância inicial fazendo-se, para tanto, as
alterações necessárias no Anexo II.

EMENDA NQ 47
Transfira-se da Comarca de Talobeiras para a Comarca de
Pedra Azul o Município de Águas Vermelhas, fazendo-se as
alterações necessárias no Anexo II.

EMENDA NQ 48
Transfira-se o Município de Guimarânia da Comarca de Patos
de Minas para a Comarca de Patrocínio, fazendo-se, as
alterações necessárias no Anexo II.

EMENDA No 49
Transfira-se da Comarca de Caratinga para a Comarca de
Ipatinga o Município de Ipaba, fazendo-se as alterações
necessárias no Anexo II.

EMENDA NQ 50
Excluam-se o Município de Carm6polis de Minas da Comarca de
Oliveira, e o Município de Piracema da Comarca de Passa-
Tempo, transferindo-se esses municípios para a Comarca de
Itaguara, fazendo-se, para tanto, as alterações necessárias
no Anexo ri.

EMENDA NQ 51
Transfira-se da Comarca de Muriaé para a Comarca de
Leopoldina o Município de Laranjal, fazendo-se as alterações
necessárias no Anexo II.

EMENDA NQ 52
Transfira-se da Comarca de São Francisco para a Comarca de
Arinos o Município de Jrucuia, fazendo-se as alterações
necessárias no Anexo ti.

EMENDA No 53
Transfira-se da Comarca de Entre-Rios de Minas para a
Comarca de Passa-Tempo o Município de Desterro de Entre-
Rios, fazendo-se as alterações necessárias no Anexo II.

EMENDA Hp 54
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Eleve-se a Comarca de Brumadinho, de entrância inicial,
para comarca de entrância intermediária, fazendo-se as
alterações necessárias no Anexo I.

EMENDA NO 55
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da
Comarca de Campo Belo, transferindo-se essa comarca do
Inciso XI para o inciso X do art. 9g e procedendo-se à
adaptação necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 56
Retirem-se os Municípios de Papagaios e Maravilhas da

Comarca de Pitangui e o Município de Pequi da Comarca de
Pará de Minas, passando os três a integrar a Comarca de
Papagaios, de entrância inicial, fazendo-se, para tanto, as
alterações necessárias no Anexo I.

EMENDA No 57
Dê-se ao inciso vr do art. 192 a seguinte redação;
"Art. 192 - ..............
VI - comprovar, na data da inscrição, pelo menos 2 (dois)

anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau, como
Magistrado, Promotor de Justiça, Escrivão Judicial, Contador
Tesoureiro, Oficial de Justiça, Escrevente Judicial,
Advogado ou Servidor Público ocupante de cargo ou função
para cujo desempenho sejam exigidos conhecimentos privativos
de bacharel em Direito, a juizo da comissão examinadora.".

EMENDA NQ 58
Suprima-se o art. 322.

EMENDA NQ 59
Dê-se ao f IQ do art. go a seguinte redação;
"f lg - A Corte Superior disporá, por meio de resolução,

sobre a competência das varas previstas neste artigo, e, nas
comarcas em que houver apenas 2 (dois) Juizos, atribuirá à
Ia vara os feitos criminais, os relativos a menores e os
executivos fiscais, reservando à 2a Vara os feitos cíveis e
as cartas precatórias.".

EMENDA NQ 60
Acrescente-se onde convier;
"Art .....- A instalação das varas criadas nesta lei será

determinada em resolução do Tribunal de Justiça, de acordo
com a necessidade da prestação jurisdicional.".

EMENDA NQ 61
Eleve-se a Comarca de Carangola de entrãncia intermediária
para entrância final, fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo 1.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -
José Renato - Antônio Fuzatto - Sebastião Costa - José
Bonifácio.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ

22/92
Reunião Conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e

Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Novo parecer, nos termos do Art. 138, lQ, do Regimento
Interno)
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Relatório
O projeto de lei complementar acima citado, de autoria do
Presidente do Tribunal de Justiça, dispõe sobre a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.
Oficialmente publicada em 5/11/92, a proposição recebeu
parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade.
com as Emendas do nQ 1 ao 17, de sua autoria. A Comissão de
Administração Pública manifestou-se pela aprovação do
projeto com as Emendas do nQ 1 ao 4, 10, e do nó 12 ao 17,
pela rejeição das Emendas ns 5, 6, 7, 8, 9 e 11, todas da
Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou as Emendas
do nQ 18 ao 61.
Após a manifestação dos referidos órgãos consultivos, veio

o projeto a esta comissão para, nos termos do art. 103, III,
"a", do Regimento Interno, receber parecer, em reunião
conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
Em reunião realizada no dia 29/9/93, foi o parecer lido e,
logo em seguida, discutido por todos os membros desta
comissão. Foram, na oportunidade, sugeridas modificações
pelo Deputado Ermano Batista e apresentadas emendas pelos
Deputados Jaime Martins e Tarcísio Henriques, as quais o
Relator acatou. Também se requereu destaque às Emendas ns
58 e 60, que, após a discussão, foram rejeitadas.
Em razão disso e em cumprimento do disposto no § lQ do art.
138 do Regimento Interno, foi concedido prazo ao Relator
para a redação do novo parecer, que passamos a fundamentar.

Fundamentação
Estribado nos arts. 65, 2, Ir, e 66. IV, "a". da

Constituição Estadual, o Chefe do Judiciário fez encaminhar
a esta Assembléia Legislativa projeto de lei complementar
que versa sobre matéria de sua competência.
De seu lado, esta Comissão apreciará, "a priori', os

aspectos inerentes ás divisões administrativa e judiciária
do Estado, em face do art. 103, III, 'a", do Regimento
Interno.
Saliente-se, por imprescindivel, que, não obstante tenha o
Tribunal de Justiça propiciado a apresentação de sugestões e
reclamos por parte da população diretamente interessada, dos
Juizes de Direito e dos militantes do foro em geral, quando
da elaboração do anteprojeto, objetivando adequá-lo á
realidade social, não foram consideradas, naquela
oportunidade, algumas sugestões importantes, as quais vieram
a constituir objeto de emenda.
Observe-se que a composição territorial das comarcas
prevista na Lei ng 9.548, de 4/1/88, se acha inalterada, e
nela já estão incluidos os municipios recém-emancipados. No
entanto, de lá para cá, aumentou progressivamente o número
de habitantes nos municipios, verificando-se maior
concentração nos centros urbanos. Com a melhoria das
estradas e a abertura de novas rodovias, modificaram-se
percursos e encurtaram-se distâncias, colocando mais
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próximos de certas comarcas alguns municípios subordinados a
outras, o que justifica a apresentação de emendas que visam
ao remanejamento desses municípios, conforme o proposto no
meticuloso parecer da Comissão de Administração Pública.
Vale dizer terem sido apropriadas as modificações propostas
pelas Emendas do no 44 ao 54 e 57, que buscam reordenar os
municípios e suas respectivas comarcas, dando maior
racionalidade á estrutura judiciária.
Por essa razão, a fim de oferecer fluidez à prestação

jurisdicional, em consonância com os anseios da população,
propomos, também, a modificação de alguns dispositivos por
meio de emendas.
No tocante aos requisitos necessários à criação de

comarcas, parece-nos que a Emenda no 21, apresentada pela
Comissão de Administração Pública, distanciou-se do proposto
no inciso 1 do art. 4o da proposição em tela, obstaculizando
a criação de novas circunscrições judiciárias.
Destarte, propomos, por meio da Subemenda no 1, uma nova
redação á Emenda no 21, mais condizente com a realidade de
nossos municípios.
Ademais, no que concerne à própria estrutura organizacional
do Poder Judiciário, parece-nos que alterações também se
fazem necessárias.
Somos pela alteração nas Emendas nos 19 e 25 e pela
rejeição da Emenda 

no 
60, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública.
A Emenda de no 19 visa a vincular o inicio da carreira da

Magistratura junto às Comarcas de Entrância Inicial, de tal
forma que estas não deixem de ser preenchidas e inúmeros
Juizes Substitutos exerçam função em entrância diversa.
Parece-nos, entretanto, que o texto não consegue tal
intento, razão pela qual apresentamos alterações nos arts.
60 e 61, através da Subemenda no 1.
No tocante à Emenda de no 25, a intenção de se retirar o
privilégio da aposentadoria, em face de atos não condizentes
com o nobre exercício da Magistratura, é procedente,
devendo-se, no entanto, permitir ao magistrado ampla defesa
e decisão pelo voto da maioria do Tribunal, motivo pelo qual
apresentamos a Subemenda de 

no 
1.

Finalmente, no que concerne a Emenda no 60, o texto
subjetiva a necessidade de criação de comarcas, quando na
verdade, a própria norma legal em análise já determina as
aludidas criações, motivo pelo qual opinamos pela rejeição.
Apresentamos, agora, emendas ao projeto original por

entendermos que este necessita de modificações necessárias a
sua adequação a princípios constitucionais e à própria
realidade de nossa Magistratura -
0 art. 6g carece de nova redação, pois para o caso de que
trata, a adoção de ato unilateral da Corte Superior,
mediante resolução, infringe o art. 96, II, 'd", da
Constituição da República, que impõe ser matéria de lei a
suspensão da existência de comarca.
o art. 10 do projeto deve se adequar às propostas
apresentadas nesta Casa. Ao se criarem novas comarcas.



lógico e racional se faz o aumento do número de membros do
Tribunal de Justiça, a fim de se evitar o estrangulamento
das ações na segunda instância. No mesmo sentido, nova
redação deve se dar ao art. 46.
O art. 17 contém restrição não prevista no art. 93, XI,

da Constituição Federal, ou seja, o critério da antigüidade
é inovação do projeto e se mostra contraditório á norma
maior, motivo pelo qual propomos, para o dispositivo, nova
redação.
A alteração que propomos ao art. 47 procura garantir o
funcionamento continuado do Tribunal de Justiça sem que
motivos de força maior ou assemelhados repercutam em
prejuízo dos seus serviços -
0 art. 52, com a nova redação que propomos, guarda a
aplicação da regra tradicional na composição da Corte
Superior do Tribunal de Justiça e fixa número de membros
equivalentes ao do órgão Especial.
No tocante ao art. 57, a sugestão de alteração dos seus fl

l Q e 2Q procura, assim como no caso do art. 47, evitar a
descontinuidade no funcionamento do Tribunal de Alçada, por
motivo de força maior ou assemelhado
Tendo como baliza o projeto do Estatuto da Magistratura
Nacional, elaborado pelo Supremo Tribunal Federal, propomos
nova redação ao art. 125, retirando a ressalva do
internamento hospitalar para que o afastamento por motivo de
saúde seja considerado como tempo efetivo de exercício.
Sabemos que o afastamento é forçado, independentemente da
vontade do magistrado, não sendo concebível nenhum tipo de
restrição.
A emenda que propomos ao art. 148 visa estender ao interior

do Estado d salutar sistema de plantão nos fins de semana e
feriados, dando continuidade à prestação jurisdicional.
No mesmo sentido de análise do art. 125, propomos outra
redação à alínea "c" do parágrafo único do art. 149, ou
seja, não faz sentido a limitação de 180 dias no tempo de
licença para tratamento de saúde, pois este é considerado
como de efetivo exercício para todos os fins legais.
O inciso 1 do art. 168 estabelece a percepção proporcional
de vencimentos, em caso de disponibilidade, contrária à
garantia constitucional de irredutibilidade, prevista no
art. 95, ril, da Constituição Federal, motivo pelo qual
somos pela sua supressão.
Quanto ao parágrafo único do art. 174, a sua supressão é
mais do que necessária, haja vista ser inconcebível o
privilégio em favor dos magistrados do segundo grau quanto à
impossibilidade de lhe serem aplicadas penas de advertência
e censura.
As redações dos arts. 187 e 188 do projeto de lei

complementar tornam o Corregedor-Geral de Justiça competente
para decidir em matéria de processo disciplinar- Pelo que
dispõe o art. 93, X, da Constituição da República, a
competência para todas as decisões disciplinares são dos
Tribunais, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
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motivo pelo qual sonos por nova redação do art. 187 e pela
supressão do art. 188.
o limite de idade de que trata o inciso II do art. 192 é

mais restritivo do que as Constituições Federal e Estadual
no principio de acesso à Magistratura, impedindo, assim, o
aproveitamento de experiências consolidadas.
Para atender ao disposto no art. 93, VI, da Constituição
Federal, sugerimos nova redação do art. 194, de forma
indireta, mas clara, para assegurar o acesso à Magistratura
até a idade de 65 anos. Dá-se, portanto, com isso,
oportunidade de acesso às pessoas experientes, na faixa
entre os 50 e os 65 anos. -
A supressão do art. 197 se faz necessária tendo em vista
ser a vitaliciedade uma garantia da Magistratura que se
adquire automaticamente apôs dois anos de exercício no
cargo, inexist indo, portanto, a razão do ato declaratõrio.
Também necessárias são as supressões das alíneas "a e "c"
do 3o do art. 201, pois a carreira da Magistratura se faz
com base na regra constitucional e, se inexiste processo
concluído, garantida ampla defesa ao Juiz, não se pode
impedir a movimentação na carreira, o que acarretaria a
quebra da independência do magistrado.
Na mesma linha segue a análise do 6 2Q do art. 207, ao qual

propomos nova redação.
Finalizando, sonos pela supressão do art. 320, por
entendermos que o desdobramento do Tribunal de Alçada,
conforme dispõe a alínea "c" do inciso II do art. 96 da
Constituição da República, é matéria privativa da lei e não
pode ficar a critério da Corte Superior.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nQ 22/92, juntamente com as Emendas do ng 1 ao
4, 10, e do nQ 12 ao 17, da Comissão de Constituição e
Justiça; com as Emendas nos 18, 20, 22, 23, 24, do nQ 26 ao
57, 59 e 61 da Comissão de Administração Pública, com a
Emenda nQ 19, na forma da Subemenda nQ 1, com a Emenda n
21, na forma da Subemenda nQ 1, e com a Emenda nQ 25, na
forma da Subemenda nQ 1, daquela comissão, abaixo
redigidas, e com as Emendas do nQ 62 ao 87 e, com fulcro nas
propostas dos Deputados Jaime Martins e Tarcísio Elenriques,
as Emendas do ng 88 ao 92, todas desta comissão: e pela
rejeição das Emendas do nQ 5 ao 9 e 11, da Comissão de
Constituição e Justiça, e das Emendas ns 58 e €0. da
Comissão de Administração Pública.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NQ 19
Dê-se ao art. 60 a redação que se segue, suprimindo-se o

art. €1 e renumerando-se os demais:
'Art. 60 - O Juiz de Direito Substituto exercerá, em

comarca de entrância inicial, as funções que lhe conferir o
Presidente do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - Somente após 2 (dois) anos de efetivo

exercício em comarca de que trata o 'caput1' deste artigo, o
Juiz de Direito Substituto poderá candidatar-se a remoção



107

para outra comarca de entrância inicial ou promoção para
comarca de entrância intermediária.'.

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA NQ 21
Dê-se ao inciso 1 do art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - ...............................................
- para a criação:

a) população mínima da comarca de 15 mil habitantes:
b) número de eleitores superior a 5 mil na comarca;
c) receita tributária mínima da comarca igual ao dobro da

exigida para a criação de um município no Estado;
d) movimento forense anual, nos municípios que compõem a
comarca, de, no mínimo, 200 (duzentos) feitos judiciais,
conforme estabelecer resolução da Corte Superior;'.

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA Ng 25
Acrescente-se ao art. 177, na forma de inciso VI, o
disposto no art. 178, inciso II, suprimindo-se este,
renumerando-se os demais e acrescendo ao inciso VI o
seguinte texto:

por decisão da maioria de votos dos membros do
Tribunal de Justiça, assegurada ampla defesa.

EMENDA Ng 62
Crie-se a Comarca de Barroso, formada pelo Município de
Barroso, de entrância inicial • com 1 (um) Juiz, excluindo-se
o referido município da Comarca de Barbacena e fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos 1 e II.

EMENDA Ng 63
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art ....- Até que seja instalada a Comarca de Lagoa

Dourada, o Município de Lagoa Dourada fica integrado na
Comarca de São João dei_Rei.!!

EMENDA NQ 64
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da

Comarca de Leopoldina, transferindo-a do inciso XI para o
inciso )( do art. 9g, fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo 1

EMENDA Ng 65
Eleve-se de 5 (cinco) para 6 (seis) o número de Juizes da

Comarca de Barbacena, transferindo-a do inciso VIII para o
inciso VII do art. 9g, fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo I.

EMENDA Ng 66
Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da

Comarca de Patrocínio, transferindo-a do inciso XI para o
inciso X do art. SQ e fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo 1.

EMENDA NQ 67
Eleve-se de entrância intermediária para entrância final a

comarca de Patrocínio, fazendo-se a adaptação necessária ao
Anexo 1

EMENDA Ng 68
Dê-se ao art. 6g a seguinte redação:
`Art. 6g - Quando se verificar, dos assentamentos da

Corregedoria Geral de Justiça, que a Comarca, a partir da
vigência desta lei, por 3 (três) anos consecutivos, deixou



108

de satisfazer os requisitos mínimos que justificaram a sua
criação, a Corte Superior poderá apresentar à Assembléia
Legislativa projeto de lei de anexação de seu território a
outras Comarcas, observada a exigência de continuidade de
área.".

EMENDA No 69
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação;

"Art. 10 - O Tribunal de Justiça, órgão superior do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, com sede na
Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compor-
se-á de 54 (cinqüenta e quatro) Desembargadores, um dos
quais será o Presidente, dois outros, os Vice-Presidentes, e
outro, o Corregedor-Geral de Justiça.".

EMENDA Ng 70
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação;
"Art. 17 - A Corte Superior compor-se-á de 25 (vinte e
cinco) Desembargadores, respeitado o quinto
constitucional,".

EMENDA No 71
Dê-se ao art. 47 a seguinte redação
"Art. 47 - D Desembargador será substituído na Corte

Superior, mediante convocação do Presidente, pelo
Desembargador mais antigo dela não componente, para
substituição temporária ou eventual, observado o quinto
constitucional.

lg - Para compor "quorum" de julgamento, o Desembargador,
nos casos de ausência ou de impedimento eventual, será
substituído por outro da mesma Câmara, na ordem de
antigüidade, ou, se impossível, de outra Câmara, na forma
prevista no Regimento Interno. Na ausência de critérios
objetivos, a convocação se fará mediante sorteio público.
realizado pelo Presidente da Câmara.
6 2Q - Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer

de seus membros, por prazo igual ou superior a 30 (trinta)
dias, ou, ainda, na impossibilidade de compor o "quorum", na
forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior, pelo
voto da maioria absoluta, convocar, em substituição, Juizes
do Tribunal de Alçada, observando-se, sempre que possível, a
primeira quinta parte da lista de antigüidade.".

EMENDA Ng 72
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação;
"Art. 48 - D Tribunal de Alçada, com sede na Capital e

jurisdição em todo o Estado, compor-se-á de 62 (sessenta e
dois) Juizes, um dos quais será o Presidente, e outro, o
Vice-Presidente,e dividir-se-á em 12 (doze) Câmaras, cuja
competência será estabelecida no Regimento Interno-"-

EMENDA NQ 73
Dê-se ao art. 52 a seguinte redação;
"Art. 52 - O Órgão Especial será constituído pelo

Presidente, pelo Vice-Presidente e por 23 (vinte e três)
Juizes, respeitado o quinto constitucional.".

EMENDA NQ 74
Dê-se aos fl lg e 2g do art. 57 as seguintes redações:
"Art. 57 - ...............................................
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§ lQ - Para compor "quórum" de julgàmënto, o Juiz, nos
casos de ausência ou de impedimento eventual, será
substituído por outro da mesma Câmara, na ordem de
antigúldade, ou, se impossível, de outra Câmara, na forma
prevista no Regimento Interno Na ausência de critérios
objetivos, a convocação se fará mediante sorteio público,
realizado pelo Presidente da Câmara.
§ 2g - Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer

de seus membros, por prazo igual ou superior a 30 (trinta)
dias, ou, ainda, na impossibilidade de compor o "quorum", na
forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior do
Tribunal de Justiça, por solicitação do Presidente do
Tribunal de Alçada, pelo voto da maioria absoluta, convocar
em substituição, Juizes da Entrância mais elevada,
observando-se, sempre que possível, a primeira quinta parte
da lista de antigüidade.

EMENDA NQ 75
Dê-se ao art. 125 a redação abaixo, suprimindo-se o seu
parágrafo único:
"Art. 125 - Por antigüidade na entrância entender-se-á o

tempo líquido de efetivo exercício nela, não se descontando
somente as interrupções por 8 (oito) dias de luto ou
casamento, paternidade, férias, afastamento referido nos
incisos 1 e II, do aru 161 e no parágrafo único do art. 161
e nos incisos 1 e II, do art. 166 desta lei, prazo marcado
para o Juiz promovido ou removido reassumir o exercício
(art. 114, § lg, e art. 205, desta lei), e licença para
tratamento de saúde e licença á gestante".

EMENDA Ng 76
Dê-se ao art. 148 a seguinte redação:
"Art. 148 - Nos sábados, domingos e feriados, na Comarca de

Belo Horizonte e nas comarcas de interior do Estado onde
houver mais de uma vara, servirá um Juiz designado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, em escala mensal, para
conhecer de "habeas corpus", funcionando um Escrivão e
servidores designados pelo Corregedor-Geral de Justiça ou
pelo Diretor do Foro, mediante rodizlo
§ lo - Para as comarcas do interior, onde estiver um só

Juiz, a Corte Superior estabelecerá microrregiões em que os
Juizes respectivos, mediante designação do Presidente do
Tribunal de Justiça, se revezarão, para efeito deste artigo,
levando-se em conta a distância geográfica que possibilite a
realização do plantão.
§ 2Q - Os Juizes em exercicio de plantão farão jus ás

férias compensatórias.".
EMENDA No 77

Dê-se à alínea "c" do parágrafo único do art. 149 a
seguinte redação:
"Art. 149 - ..............................................
Parágrafo único - . . ......................................
c - licença para tratamento de saúde.".

EMENDA Ng 78
Suprima-se o inciso 1 do art. 166, renumerando-se os

demais.
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EMENDA NQ 79
Suprima-se o parágrafo único do art.

EMENDA NQ 80
Dê-se ao art. 187 a seguinte redação:

BArt 187 - Apresentada a
testemunhas indicadas, até o número
serão conclusos ao Corregedor-Geral
remeterá ao Tribunal de Justiça
julgamento.".

174.

defesa e ouvidas as
de 5 (cinco), os autos
de Justiça, que os
para distribuição e

EMENDA Np 81
Suprima-se o art. 188, renumerando-se os demais.

EMENDA Nç 82
Dê-se ao inciso II do art. 192 a seguinte redação:
"Art. 192 - ...........................
II - ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade, na data

da inscrição;".
EMENDA NQ 83

Dê-se ao art. 194 a seguinte redação;
"Art. 194 - A nomeação dos candidatos aprovados será feita

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com observância
estrita da ordem de classificação e respeitada a idade
máxima de 65 (sessenta e cinco) anos.".

EMENDA NQ 84
Suprima-se o art. 197, renumerando-se os demais.

EMENDA NQ 85
Suprimam-se as alíneas "a' e "c" do § 3Q do art. 201,
renumerando-se os demais.

EMENDA Ng 86
Dê-se ao 2Q do art. 207 a seguinte redação;
"Art. 207 - ..............................................
f 2 - A remoção não será obtida quando o Juiz tiver
sofrida pena de censura há menos de 1 (um) ano ou estiver
submetido a processo que o sujeite a demissão,
aposentadoria, disponibilidade ou remoção compulsória, ou
quando, por processo regular, com garantia de ampla defesa,
constatar-se que reside fora de sua comarca.".

EMENDA Np 87
Suprima-se o art. 320, renumerando-se os demais.

EMENDA NQ 88
Eleve-se de 7 (sete) para 9 (nove) o número de Juizes da

Comarca de Divinópolis, fazendo-se a adaptação necessária no
art. 9Q e no Anexo

EMENDA No 89
Eleve-se de 1 (um) para 2 (dois) o número de Juizes da

Comarca de Pitangui, inscrevendo-se o nome desta no inciso
xr do art. 9Q e fazendo-se a adaptação necessária no Anexo
I.

EMENDA NQ 90
Crie-se a Comarca de Martinho Campos, formada pelo
Município de Martinho Campos, de entrância inicial, com um
Juiz, excluindo-se o referido município da Comarca de
Pitangui e fazendo-se, para tanto, as alterações necessárias
nos Anexos 1 e II.

EMENDA NQ 91
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Dê-se ao inciso 1 do art. 9Q a seguinte redação:
"Art. Q - . . ..........................
- de Belo Horizonte, 120 (cento e vinte) Juizes de

Direito, sendo 99 (noventa e nove) titulares de Varas, 6
(seis) Juizes Corregedores e 15 (quinze) Juizes Auxiliares,
com funções de substituição e cooperação.".

EMENDA 149 92
Acrescente-se ao art. 9Q o seguinte GQ:
"Art. 9Q - .. .....................................

- A Comarca de Belo Horizonte contará com 4 (quatro)
varas na região do Barreiro e 4 (quatro) varas na região de
Venda Nova.".
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão,
Relator - Geraldo Santanna - Tarcísio Henriques - Jaime
Martins.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Novo Parecer, nos Termos do lQ do Art. 138

do Regimento Interno)
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar n
22/92 dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 5/11/92, foi a proposição enviada à apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela admissibilidade do projeto de lei complementar, sob os
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade, apresentando as Emendas do nQ 1 ao 17.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou,
quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei
complementar, juntamente com as Emendas ns 1, 2, 3, 4, 10,
12, 13, 14, 15, 16 e 17, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas do nQ 18 ao 61, da própria
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das
Emendas do nQ 5 ao 9 e 11, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Em reunião conjunta com esta comissão, a Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização emitiu parecer pela
aprovação do projeto em epígrafe, com as Emendas do ng 1 ao
4, 10, e do ng 12 ao 17, da Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas ngs 18, 20, 22 a 24, 26 a 57, 59 e
61. da Comissão de Administração Pública, com as Emendas ns
19, 21 e 25, também da Comissão de Administração Pública, na
forma das respectivas Subemendas nQ 1, apresentadas pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e com as
Emendas do ng 62 ao 92, da própria Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização; e pela rejeição das Emendas do
ng 5 ao 9 e 11, da Comissão de Constituição e Justiça, e das
Emendas ngs 58 e 60, da Comissão de Administração Pública.
Após a audiência do referido órgão consultivo, veio o
projeto a esta comissão, para, nos termos do art. 103, X,
"d", do Regimento Interno, receber parecer.
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Durante a reunião, foi o parecer lido e, logo em seguida,
discutido por todos os membros desta comissão. Houve, na
oportunidade, apresentação de proposta de emenda pelo
Deputado José Renato, tendo concordado o Relator com a
modificação da peça que havia formulado.
Em razão disso, e em cumprimento do disposto no 1Q do
art. 138 do Regimento rnterno, foi concedido prazo ao
Relator para redação de novo parecer, que passamos a
fundamentar nos termos que se seguem.

Fundamentação
A proposição em questão não encontra óbices do ponto de

vista financeiro-orçamentário, pois as despesas decorrentes
da execução da lei complementar proposta serão cobertas por
crédito adicional, cuja abertura é por ela autorizada,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320. de
17/3/64. O projeto em tela está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição em exame, o que fazemos por meio das Emendas flQ5
93, 94 e 95, apresentadas na conclusão deste parecer.
Relativamente ao parágrafo único do art. 314, achamos não
ser conveniente á administração pública a isenção de paga-
mento para as publicações dos Tribunais de Segundo Grau, de
qualquer natureza, inclusive editais, em órgão oficial do
Estado. Isso criaria um tratamento diferenciado para com
aquele órgão, sem que houvesse o correspondente e necessário
retorno social, como também acarretaria perda de receita
para a Imprensa Oficial. Sobreleva-se, ainda, o fato de que
o pagamento da referida despesa compete, nos termos do art.
2Q da Lei nQ 10.468, de 5/4/91. á Secretaria de Estado da
Fazenda.
Apresentamos nova redação ao "ca put" do art. 122, a fim de
adequá-lo ao § 7g do art. 3€ da Constituição do Estado,
modificado pela Emenda Constitucional nQ 9, publicada no
"Minas Gerais" de 14/7/93.
Diante da premente necessidade de se agilizar e oferecer

melhor fluidez á prestação dos serviços jurisdicionais, e
atendendo a sugestões convergentes das populações
diretamente interessadas, propomos também o acréscimo de
mais um Juiz na Comarca de João Pinheiro.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nQ 22/92, com as Emendas do ng 1 ao 4, 10, e
do ng 12 ao 17. da Comissão de Constituição e Justiça, com
as Emendas ns 18, 20, 22 a 24, 26 a 57, 59 e 61, da
Comissão de Administração Pública, com as Emendas ns 19. 21
e 25, também da Comissão de Administração Pública, na forma
das respectivas Subemendas nQ 1, apresentadas pela Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, com as Emendas do
nQ 62 ao 92, também da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, e com as Emendas ngs 93, 94, 95, desta
comissão. Somos, ainda, pela rejeição das Emendas do no 5 ao
9 e 11, da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas
ngs 58 e 60. da Comissão de Administração Pública.
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EMENDA NQ 93
Suprima-se, no "caput" do art. 122; a expressão "e

adicional por tempo de serviço".
EMENDA NQ 94

Suprima-se o parágrafo único do art. 314.
EMENDA No 95

Eleve-se de 1 (um) para 2 (dois) o número de Juízes da
Comarca de João Pinheiro, inscrevendo-se o nome desta no
inciso XI do art. 9g e fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo I.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão,

Relator - José Renato - Jaime Martins.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.179/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.179/92, do Deputado Hely Tarquinio,
tem como propósito instituir a obrigatoriedade da divulgação
de campanha educativa e cultural e dá outras providências.
Publicada em 3/12/92, foi a matéria distribuída a esta

comissão, para receber parecer preliminar, nos termos do
art. 195, c/c O art. 103, V, "a". do Regimento Interno.
Em vista da aprovação em Plenário de requerimento do autor,

passa o projeto a tramitar em regime de urgência, nos ternos
do art. 274, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria objeto da proposição insere-se na competência do
Estado, conforme se depreende da interpretação dos arts.
10, IV e XV, "i" e "m" e 11, V, da Carta mineira.
Quanto à iniciativa da matéria, não se vislumbra nenhuma
violação do texto constitucional vigente, pelo contrário, o
art. 61 da Constituição do Estado, que dispõe sobre as
atribuições da Assembléia Legislativa, elide quaisquer
dúvidas acerca da legitimidade do parlamentar em relação à
inauguração do processo legislativo "in casu".
Porém, apesar de a proposição em tela estar em sintonia com

o ordenamento jurídico-constitucional, na forma em que se
encontra, percebem-se algumas incorreções de ordem técnica
que poderiam comprometê-la como um todo, prejudicando assim
a sua plena acolhida no âmbito deste Poder Legislativo e
trazendo-lhe o risco de ser vetada, caso logre êxito nesta
Casa.
Como forma de se sanarem os vícios que contaminam o
projeto, sugerimos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo ng 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.179/92, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo transcrito.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
P4g 1.179192

Institui o Programa Mineiro de Campanha Educativa - EDUCAR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. 1 Q - Fica instituído, de forma permanente, o Programa
Mineiro de Campanha Educativa - EDUCAR.
Art. 2g - O programa que trata esta lei, respeitadas as
peculiaridades regionais, tem como objetivos básicos:

- divulgar, com prioridade para a comunidade estudantil,
os direitos e as garantias fundamentais assegurados
constitucionalmente, com destaque para aquilo que diz
respeito à saúde, educação, cultura e moradia;
II - relevar a importância do trabalho, do meio ambiente

equilibrado e da conservação do patrimônio público;
III - incentivar a prática esportiva organizada;
IV - informar sobre a importância dos cuidados preventivos

com a saúde;
V - conscientizar Quanto â doação de órgãos;
VI - cultuar a importância da família no contexto social.
Parágrafo único - Para atingir os objetivos do EDUCAR, o
Poder Executivo facilitará, por todos os meios e com
prioridade para a comunidade estudantil, o acesso às
informações de que trata este artigo.
Art. Sg - Para o cumprimento desta lei, poderá o Poder
Executivo, respeitado o que dispõe o art. 90, XVI, da
Constituição do Estado, celebrar convênios com entidades
públicas e privadas.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

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

Ng 1.561/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a proposição em tela
estabelece as diretrizes para a cooperação técnico-
financeira do Estado com os consórcios administrativos
intermunicipais de saúde e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 12/8/93, a
proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, para receber parecer, conforme determina o art.
195, c/c o art. 103. V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao apresentar o projeto de lei em epigrafe, o Deputado Hely

Tarquinio faz uso da prerrogativa que lhe confere o art. 65.
"ca put", da Constituição Estadual-
Assinale-se, em principio, conforme ensinamento do
administrativista Hely Lopes Meirelles, que "Consórcio
intermunicipal é o acordo firmado entre municípios para a
realização de serviços, obras e atividades de interesse
comum da região por eles abrangida" ("Direito Municipal
Brasileiro", 62 ed. , SP, Malheiros Editores - 1993, pág.
506).
Os motivos do projeto de lei em pauta estão
consubstanciados nas Constituições Federal e Estadual e
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legalmente embasados na Lei Federal nQ 8.080, de 19/9/90,
que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e
a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes.
Com efeito, a Constituição Federal, em seus arts. Soe 196,

assim preceitua:
"Art. 30 - Compete aos municípios:

VII - prestar,_com acooperacão técnica e financeira da

000ulacao;" (grito nosso).
"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença ...
A Constituição Estadual, a seu turno, estabelece em seus
arts. 11 e 187:
"Art. 11 - E competência do Estado, comum à União e ao

Município:

ii - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia do portador de deficiência";
"Art. 187 - As ações e serviços de saúde são de relevância

pública, e cabem ao Poder Público sua regulamentação,
fiscalização e controle, na forma da lei".
E, quanto à Lei nQ 8.080, vemos que esta dispõe:
"Capitulo II - Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7p - As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados, ou conveniados que integram o
Sistema único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com
as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

XI- conjugação dos recursos financeiros, tecnolõgicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência â saúde da população";
"Capitulo ili - Da Organização, da Direção e da Gestão

Art.iO - Os munici p ios poderão constituir consórcios Dara

lhes correspondam!! (grifo nosso).

 

Interpretando o teor dos artigos supramencionados,
depreende-se que "saúde pública" - matéria de grande
relevância, em nível nacional, poisnão há doença que se
circunscreva apenas ao município - é assunto comum das três
esferas políticas da Federação, podendo cada qual provê-Ia,
de maneira cooperativa e à luz das diretrizes que orientam o
sistema único.
O projeto de lei em questão, além de ter amparos jurídico,
constitucional e legal, envolve importantes benefícios
soc i ai 5.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade • do Projeto de Lei flQ
1.561/93.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.579/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei no
1.579/93 objetiva autorizar o Poder Executivo a anistiar
faltas ao serviço decorrentes de movimento grevista.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/8/93, foi a
proposição encaminhada a esta comissão para, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
receber parecer.

Fundamentação
A Carta mineira, em seu art. 61, IX, confere a esta

Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
competência para dispor sobre matéria concernente a
servidor público da administração direta, autárquica ou
fundacional do Estado.
Entendemos que inexiste vicio a macular a proposição ora
examinada, uma vez que este Poder efetua, por meio de
apresentação de projeto de lei autorizativo, a deflagração
do processo legislativo hábil a converter em comando de
norma jurídica a anistia dos servidores públicos quanto às
suas faltas ocorridas durante o último movimento grevista.
Observe-se, entretanto, que estamos apresentando, ao final

desta peça opinativa, um substitutivo ao projeto, com vistas
a seu aperfeiçoamento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.579/93, com o Substitutivo nQ 1, abaixo apresentado.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI
No 1.579/93

Autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço
decorrentes de movimento grevista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a anistiar,
para efeitos de contagem de tempo no serviço público, as
faltas ao serviço cometidas por servidor público quando do
movimento grevista do funcionalismo estadual, no período
compreendido entre 10 de março de 1993 a 24 de maio de 1993-

1 Q - O disposto neste artigo não gera nenhum direito
quanto à reposição financeira dos dias de trabalho
descontados da remuneração do servidor.

- A anistia referida neste artigo não dispensa a
reposição de dias parados, quando a atividade que foi objeto
de paralisação estiver, por força de lei, submetida a
calendário anual próprio.
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Art. 2g - A anistia de que trata esta lei tem caráter
universal-
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.589/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem
como objetivo a criação da "Medalha do Mérito Intelectual"
na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e a
modificação da Lei nQ 200, de 8/10/37.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 26/8/93, a
proposição foi distribuida a esta comissão para exame
preliminar quanto aos aspectos da constitucionalidade, da
legalidade e da juridicidade da matéria, conforme dispõe o
art. 195, c/c O art. 103, V, "a', do Regimento Interno desta
Casa.

Fundamentação
o art. 90, XVII, da Constituição do Estado dispõe que é da

competência privativa do Governador conferir condecoração e
distinção honorificas. Assim, com base no supracitado
artigo, o Chefe do Poder Executivo Estadual cria, no art. lg
do projeto em tela, a Medalha de Mérito Intelectual,
denominada Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa,
destinada a galardoar os militares classificados em primeiro
lugar nos cursos profissionais da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais
O art. 2g da proposição em exame tem por escopo adequar
alguns preceitos da Lei ng 200, de 1937, que criou a Medalha
de Mérito Militar na Força Pública e no Corpo de Bombeiros,
à realidade atual da Policia Militar, conforme explica o
Chefe do Poder Executivo em sua Mensagem ng 378/93,
encaminhada a esta Casa Legislativa. Trata-se, portanto, de
alteração que consiste basicamente na substituição de
nomenclaturas ultrapassadas por outras mais condizentes com
a atual corporação.
Ora, a Polícia Militar é órgão permanente do poder público
e se subordina ao Governador do Estado, consoante preceituam
os arts. 137 e 138 da Carta mineira Toda matéria relativa a
servidor público, civil ou militar, bem como a criação de
distinções honorificas ou medalhas, no âmbito da referida
instituição, é assunto que se insere no elenco das
atribuições especificas do Chefe do poder administrador, por
excelência. Para comprovar tal assertiva, basta cotejar os
arts. 66, III, 'c", e 90, XVII., da Constituição Estadual-
Por se tratar de proposição da alçada privativa do
Governador do Estado, isso significa que apenas ele é o
detentor da prerrogativa constitucional para a apresentação
de projetos dessa natureza, inexistindo, no caso, qualquer
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vicio jurídico que possa comprometer a normal tramitação da
matéria neste Poder Legislativo.
Entretanto, julgamos de bom alvitre a apresentação, na

conclusão deste parecer, da Emenda ng 1, Incidente sobre o
art. 2g da proposição sob comento, a fim de estender aos
praças a possibilidade de receberem a Medalha do Mérito
Militar, ampliando, com isso, o universo dos policiais
militares que poderão ser contemplados com a mencionada
condecoração. -

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.589/93, com a Emenda ng 1, abaixo transcrita.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2o - O art. 1Q o "caput° e os fl lQ e 2Q do art. 4

da Lei nQ 200, de 8 de outubro de 1937, que criou a Medalha
do Mérito Militar na Força Pública e no Corpo de Bombeiros,
passam a ter a seguinte redação:
Art. l - Fica criada, na Policia Militar, a Medalha de

Mérito Militar, destinada a distinguir e premiar militar
efetivo daquela Corporação.

Art. 4g - A concessão dessas medalhas será da competência
do Governador do Estado, que as concederá à vista de relação
organizada pelo Comando-Geral da Policia Militar, cunhadas
em metal brõnzeo, prateado ou dourado aos militares que
contarem, respectivamente, dez, vinte e trinta anos de
efetivo serviço na Corporação.

lo - A relação de que trata este artigo será organizada
por comissão de oficiais superiores nomeada pelo Comandante-
Geral da Policia Militar e secretariada pelo de menor posto
ou mais moderno para examinar a fé-de-oficio ou a nota de
prêmios e castigos do militar cogitado.

- Além do tempo de serviço mencionado neste artigo,
deverá o militar preencher outras exigências contidas em
regulamento.'.".
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José I-Iaueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.607193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no uso das prerrogativas constitucionais, encaminhou
a esta Casa o Projeto de Lei ng 1.607/93, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimentos e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências.
Publicado em 28/8/93, vem o projeto a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição sob análise tem o objetivo de recompor e
reajustar os padrões de vencimentos e proventos dos
servidores do Poder Judiciário.
Analisadas as disposições nela contidas, verifica-se estar

o projeto plenamente ajustado aos preceitos constitucionais
em vigor, conforme veremos a seguir.
A iniciativa do processo legislativo, no caso, é do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, consoante o
principio que dá ao Poder Judiciário autonomia para tomar
decisões quanto ás áreas administrativa e financeira do
órgão, de que trata o art. 97, cio os arts. 66, IV, "a', e
104, II, da Constituição mineira.
O art. 'lcj do projeto tem o propósito de adotar uma política

salarial definida para os servidores do referido órgão, tal
como ocorreu nos Poderes Executivo e Legislativo.
Constata-se, ainda, que a proposição visa a equiparar O
reajustamento dos inativos com o dos servidores em
atividade, cumprindo o disposto no art. 36, f 4g, do texto
constitucional mineiro-
Insere-se o conteúdo da proposta entre os p ropósitos

enumerados no art. 61 da nossa Carta política, o qual elenca
as matérias passíveis de apreciação por esta Casa
Legislativa, devendo, portanto, ter a proposição normal
tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.607/93.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 6 de outubro de 1993

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência da Deputada Maria Olivia

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

- Às 20h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Agostinho Patrus

Anderson Adauto - Clêuber Carneiro - Geraldo Santanna - João
Batista - José Braga - José Leandro Maria Olivia - Milton
Salles - Romeu Queiroz - Tarcísio Henriques.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de amanhã, dia 5, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- Nota do redator: A ordem do dia anunciada pela Sra.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.475193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Deputado Sebastião Helvécio, por meio do requerimento em
epígrafe, solicita ao Secretário de Estado da Fazenda a
concessão de isonomia tributária para o leite tipo "B" em
relação aos demais leites comercializados "In natura" no
Estado de Minas Gerais, fixando-se a aliquota do ICMS em 7%.
Publicado em lQ/6/93, foi o requerimento encaminhado a esta

comissão, para receber parecer, cuja fundamentação passamos
a emitir.

Fundamentação
Inicialmente, tendo em vista o objeto da proposição em

tela, importa destacar o atual tratamento tributário dado
pelo Estado ao leite tipos "B" e "c".
Por força da lei de 27/12/91, que alterou as Leis ns
6.763, de 1975, e 7.164, de 1977, a aliquota do ICMS nas
operações com o leite tipo "8" foi fixada em 12%, com
vigência até 31/12/94.
Com relação ao leite tipo "C", as operações internas
relativas a sua saída do comércio varejista diretamente para
o consumidor final são Isentas do recolhimento do TCMS, nos
termos do Convênio no 78/91, do CONFAZ, com vigência até
31/12/93. O mesmo convênio, ratificado pelo Decreto Estadual
no 34.492, de 30/12/92, estabeleceu uma redução na base de
cálculo do ICMS para a saída do leite tipo "C" da
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cooperativa para o comércio varejista, resultando numa
aliquota real de 7%.
Em razão desse tratamento tributário, Importa fazer
adequações na redação do requerimento epigrafado, de modo a
clarificar a proposta a ser submetida ao CONFAZ pelo
Secretário de Estado da Fazenda, porquanto, pelo atual
sistema de balizamento das aliquotas previsto no art. 155,
incisos V a VIII, da Constituição Federal, toda alíquota
depende de deliberação do CONFAZ, consoante o art. 155, XII,
"g", da Carta Federal, e a Lei Complementar nQ 24/75. Em
Minas Gerais, a aliquota interestadual do ICMS nas operações
com o leite tipo "8" é de 12%. Assim, a redução que se
pretende para 7% ou mesmo a redução da base de cálculo para
ser aplicável aliquota real e direta de 7% dependem de
prévia celebração de convénio interestadual pelo CONFAZ.
Dessa forma, apresentamos o Substitutivo ng 1, de modo a

aperfeiçoar a redação do requerimento, harmonizando-a com a
sistemática tributária vigente.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento no 4.476/93, na forma do Substitutivo nQ 1, que
a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO No 1
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja encaminhado veemente apelo ao Secretário de
Estado da Fazenda, a fim de que submeta ao Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de redução da
aliquota do ICMS de 12% para 7% ou de redução da base de
cálculo desse imposto de modo que incida aliquota real de 7%
nas operações internas com o leite tipo "8'.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

436,1 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
desde que se inaugurou o Governo Hélio Garcia até agora, os
seus adversários políticos, na falta de argumentos
consistentes para criticar a sua obra administrativa,
insistiram em maquinar ataques destituídos de qualquer
fundamento ao homem que o povo escolheu nas urnas para
dirigir os destinos do Estado.
Em vão, rastrearam, no seu Governo probo, altivo e

competente, episódios desabonadores ou atitudes não
condizentes com as altas responsabilidades do cargo.
Constituída, desde o começo, por uma equipe competente e
coesa, a administração estadual procurou trabalhar em
silêncio. como se diz. "arrumando a casa". colocando as
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contas em dia, para, então, iniciar efetivamente a obra do
Governo.
Realizado esse trabalho preparatório, e colocado o Estado

em situação privilegiada em relação aos outros da Federação,
com as suas contas praticamente em dia, os diversos setores
da administração, pouco a pouco, começaram a trabalhar para
realizar as atividades que lhes são inerentes. Mesmo sem
fazer alarde, mesmo sem gastar dinheiro público em
propaganda, o Governo pôs-se a agir com firmeza e
determinação.
Dentro de mais alguns dias, ocuparemos esta tribuna para
fazer um relato dos programas governamentais em curso, só
para que se possa ter uma idéia do volume de obras que estão
sendo realizadas em beneficio do povo mineiro.
Antes, porém, informamos que, na semana passada, houve a
inauguração da trincheira da Avenida Raja Gabaglia, que foi
construída pela SEDP-DEDP, cujo titular é o Engg Dano
Rutier. Essa obra demonstra que o Governo do Estado começou
efetivamente o seu trabalho.
Hoje, queremos ater-nos a apenas um programa, colocado em
prática pela CEMIG. Trata-se do Projeto Mutirão, que é uma
proposta para integrar ainda mais o homem do campo á sua
comunidade. Representando a municipalização de iniciativas _e
de ações de desenvolvimento, o Projeto Mutirão propõe
melhorar as condições de educação, saúde, lazer e fixar a
mão-de-obra do campo, aumentando a sua produção agrícola.
Conforme esclarecimento prestado por aquela empresa, o
sistema de mutirão usa projetos, materiais e equipamentos
que simplificam e reduzem o custo operacional de obras,
envolvendo todos os interessados e transferindo para as
comunidades as atividades comuns realizadas no seu dia-a-dia
como, por exemplo, o transporte de materiais; o aceiro de
postes; a abertura de cavas para postes e esteios; o desmate
e a limpeza da faixa de servidão; a abertura de valetas para
aterramento; o levantamento, aprumação e socagem de postes;
e o seccionamento e aterramento de cercas.
Também se inclui entre as metas do referido projeto
proporcionar a união e o senso de cooperação por meio de
atendimento a instituições que prestam serviços
comunitários, como as Igrejas, escolas e postos de saúde;
bem como a criação e a melhoria de centros comunitários de
processamento de produtos agropecuãrlos, principalmente,
casas de máquinas que sirvam para a montagem de pequenas
fábricas ou de unidades de beneficiamento da produção de
cada comunidade, como, por exemplo, a instalação de
trituradores de grãos, misturadores de ração, beneficiadoras
de leite, de fábricas de farinha de mandioca e outras.
Serão beneficiadas pelo projeto as famílias de baixa renda

da área rural dos municipios, cujo serviço de eletrificação
está a cargo da CEMIG, que utiliza como critério para
atendimento as seguintes características: possuir renda
mensal familiar até três salários mínimos; ser pequeno
proprietário, minifundiário, parceiro, pequeno arrendatário,
posseiro ou assalariado, rentista (com direito de uso de



123

alguma terra para plantio solteiro ou intercalar); ter
demanda média diversificada até 0,35KVA; fazer uso intensivo
de mão-de-obra familiar; ressentir-se da ausência quase
total de infra-estrutura básica.
Trata-se, portanto, de uma iniciativa da maior importância,
que bem demonstra a preocupação social do Governo Hélio
Garcia. Não se trata de promessa vazia, mas de uma
realização concreta, á disposição do homem do campo,
bastando apenas que os requisitos pré-estabelecidos sejam
preenchidos.
Todos sabemos que a eletrificação rural é uma necessidade
inadiável para o homem do campo, na medida em que reduz o
êxodo rural, alimenta a produtividade e cria melhores
condições de vida e conforto para o trabalhador do campo e
seus familiares.
Queremos, assim, por meio deste pronunciamento,
congratular-nos com o povo e com as autoridades de Minas
Gerais por esse passo excepcionalmente importante para
tornar realidade a eletrificação rural. A CEMIG, que tem
prestado assinalados serviços à comunidade mineira, dá mais
uma demonstração da sua importância e do alto grau de
eficiência que lhe está imprimindo o seu Presidente, Dr.
Carlos Eloy, a quem cumprimentamos. Na oportunidade,
estendemos os nossos cumprimentos a todos os seus
companheiros dirigentes da CEMIG, a saber: Cássio José
Monteiro França, Vice-Presidente - José da Costa Carvalho
Neto, Diretor de Distribuição - Francisco Luiz Moreira Pena,
Diretor de Finanças - Marco Paulo Dani, Diretor de Gestão
Empresarial - Cristóvão Soares Magalhães, Diretor de
Produção - Márcio de Freitas Campos. Diretor de Projetos -
Olavo Bilac Pinto Neto. Diretor de Suprimentos de Material -
Hélio Ribeiro da Silva. Assessor da Diretoria de
Distribuição - Moacyr José Moreno Lopes, Assistente do
Presidente.
Reconhecendo os valiosos serviços prestados por essa
empresa, e considerando que os 51 Municípios do Norte de
Minas incluídos no Poligono da Seca recebem tratamento
diferenciado até do Governo Federal, em decorrência das
dificuldades climáticas, é que venho propor, por meio de um
requerimento, a revisão da proposta inicial apresentada pela
CEMIG, sugerindo que, ao invés de assumir 50% dos encargos
do Programa Mutirão, a empresa arque com 80% dos custos de
sua implantação em cada um desses municípios.

36a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colega
Romeu Queiroz, Líder do Governo nesta Casa, demais colegas
presentes no Plenário. Lamentavelmente, neste instante, não
se encontra presente o nosso colega Tarcísio Henriques -
apesar de ser um dos mais assíduos - que subiu a esta
tribuna na semana passada para anunciar, na qualidade de
arauto, que a Bancada do PT tinha sido condenada, através da
minha pessoa, a pagar as custas do processo da ação popular
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que movemos contra o possível acordo entre o Estado e a
Siderúrgica Mendes Júnior.
Aliás, muitos colegas estavam eufóricos com a decisão do
Juiz. Agora, gostaríamos de esclarecer, a bem da verdade, o
que aconteceu e qual será a atitude da Bancada do Partido
dos Trabalhadores diante da equivocada decisão do Juiz da 1
Vara da Justiça.
Antes, porém, com relação ao mesmo processo, gostaria de

dar ciência do posicionamento do Ministério Público, quando
deu o seu parecer, a respeito da nossa ação.
Todos se recordam do fato. Para melhor memorização, informo

que o Estado não integralizou totalmente o capital com que
se havia comprometido no protocolo de intenções, firmado
com a Siderúrgica Mendes Júnior. A Mendes Júnior moveu uma
ação postulando uS$128.000.000,00, e o Estado defendeu-se,
dizendo que nada devia e que, portanto, nada pagaria e, se
devesse, deveria apenas uS$21.000.000,00. Depois, a Mendes
Júnior conseguiu um empréstimo no BEMGE-CREDIREAL, que,
hoje, graças a manobras dos títulos, está na faixa de
US$110.000.000,00. Em junho do ano passado, esse empréstimo
estava na ordem de US$77.000.000,00. Esta Casa autorizou o
Executivo a celebrar o acordo e, portanto, a pagar uma
divida que, para nós, não existia, O Juiz concedeu a
liminar. O mesmo Juiz que nos condenou a pagar as custas. E
um Juiz sério e competente, mas, como todo ser humano, tem
direito a equívocos. Se ele concedeu a liminar, foi porque
viu que a ação estava provida de argumentos suficientes para
que ele concedesse a liminar. Não acreditamos que, em
hipótese alguma, ele tenha concedido a liminar por
leviandade, dada a majestade do assunto e sua importância.
A titulo de informação, já que os colegas e o Presidente
ficaram interessados no assunto, o Ministério Público
manifestou-se da seguinte forma: "Requisitos da ação
popular. A lesão ao patrimônio público e à moralidade
pública," São palavras do Promotor João Câncio de Meio
Júnior. Portanto, não são palavras minhas. (- Lê:)
* "V - REQUISITOS DA AÇÃO POPULAR. A LESÃO AO PATRIMÔNIO

PÚBLICO E Á MORALIDADE PÚBLICA
Chegando ao fim de nosso trabalho, podemos asseverar sem
receio que a lesão ao patrimônio público, quanto a violação
ao principio da moralidade, estão cabalmente provados.
A ação popular manejada tem por escopo prevenir a lesão ao
patrimônio público e, para tanto, foi promovida antes da
concretização dos efeitos do ato.
A concretização da lesão prende-se em que senão obstados os

efeitos concretos da Lei nQ 10.863/92, o dano ao patrimônio
público não será de pouca monta. Eia traz em si as
conseqüências imediatas a um processo "sub judice", em que o
Judiciário até aqui declarou que o Estado nada deve."

- Publicado de acordo com o texto original.
Vou parar por aqui, já que o parecer do Ministério Público
é extenso e conclusivo. O mesmo Juiz que decidiu a liminar,
acatando nossa ação popular, foi quem julgou a ação
principal da Siderúrgica Mendes Júnior contra o Estado, ação
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esta que foi o único motivo para o Estado mandar um projeto
que autorizava o pagamento de US$77.000.000,00. Dissemos que
isso era um roubo, uma doação á Mendes Júnior. Esse mesmo
Juiz julgou a ação principal e qual foi a conclusão? A ação
da Mendes Júnior é improcedente. O Estado nada deve á
Siderúrgica Mendes Júnior. Entendemos que, a partir do
momento em que o Judiciário decidiu que o Estado nada deve á
Siderúrgica Mendes Júnior, ele acatou a nossa ação popular.
A nossa ação popular visava exatamente impedir o acordo até
que se julgasse a ação principal. Esta foi a decisão do
Juiz, aliás, corroborando tudo aquilo que nós falamos, 0
parecer do Ministério Público é absoluto nesta questão ao
dizer que a decisão tinha todos os argumentos jurídicos; que
era uma ação plenamente cabível.
Portanto, na sexta feira, nossa Bancada entrará com um
recurso junto ao Tribunal de Justiça. Gostaria de deixar
claro que se o preço a pagar pela defesa do patrimônio
público deste Estado for pagar custas de ação popular, nossa
Bancada pagará tantas quantas forem necessárias. 0 que nos
move é a defesa da moralidade e do patrimônio público deste
Estado. E mais: entendemos que a decisão do Juiz foi uma
decisão temerária e equivocada. Agora, temerária mesmo foi a
decisão do Governo do Estado de pagar à Siderúrgica Mendes
Júnior quantia que ele não devia, no valor de
US$77.000.000,00, à épóca. Temerária também foi a decisão
desta Casa em aprovar um acordo para pagamento de
US$77.000.000,00. Dizia-se nas comissões que o Estado tinha
tudo para perder. Não tinha nada a perder, como não perdeu.
O Estado não tem divida com a Siderúrgica Mendes Júnior.
Lamentavelmente, nesta operação, o Estado entrou financiando
a Siderúrgica Mendes Júnior. Aliás, condenamos essas
privatizações da forma que são feitas. O próprio Estado
confessou que financiou a Siderúrgica Mendes Júnior para
comprar a AÇOMINAS. Nesta operação de debêntures,
simplesmente numa operação de papéis, eles riscaram do mapa
o débito que a Mendes Júnior tinha com o Estado, que hoje
seria da ordem de US$110.000.000,00. Na troca de papéis, o
Estado abriu mão de cobrar esta divida. Isso, para nós, é
que é temerário e coloca em risco o patrimônio público deste
Estado.

4315g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pela

Deputada Elisa Alves
A Deputada Elisa Alves* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz, companheiros e companheiras que se encontram no
Plenário, pessoas presentes nas galerias: quero registrar
minha admiração ao trabalho político, honesto e responsável
desenvolvido pelos Vereadores de Araxá, que formam um
Legislativo forte, desprendido de interesses pessoais e
envolvido pelo idealismo de defender os interesses do povo.
Naquela Casa, onde aprendi a viver na ação democrática, a

vida política saudável, assisto hoje á ação coerente de
agentes políticos admiráveis. A exemplo disso, transmito aos
senhores o apelo do Vereador João Bosco Borges, que solicita
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das autoridades governamentais providências urgentes para se
evitar o desperdício de toneladas de feijão que se encontram
estocadas nos armazéns da CASEMG, naquele município. São
43.296 quilos de feijão, de propriedade da CONAB, e mais
260.223 quilos, também de feijão, do Banco do Brasil de
Ibiã, que poderão se perder, caso não sejam consumidos
imediatamente.
Entre a angústia de assistir passivamente a esta triste
realidade e a ação de repúdio pela irresponsabilidade dos
governantes, quero fazer deste pronunciamento um grande
desafio; um desafio às nossas autoridades para que evitem, a
todo custo, o desperdício de alimentos. Estas centenas ou
milhares de toneladas que permanecem estocadas por este
Brasil afora, servindo unicamente ã especulação financeira,
são, moral e prioritariamente, propriedade do povo
brasileiro. Toda essa riqueza se produziu pelo esforço e
pelo sacrifício dos nossos trabalhadores que hoje sofrem,
sobrevivendo com uma das menores rendas "per capita" do
mundo.
Será uma grande humilhação se a passividade administrativa
atender aos interesses especulativos, passando sobre a
condição de miséria e fome de milhões de famílias. Não vamos
aceitar que um único grão se desperdice, pois o seu peso
será imenso na balança da história.
A ação dos mineiros poderá ser a primeira Nossa
providência será valiosa para este Brasil que, pelo
desperdício, está se perdendo e se distanciando da
dignidade.
Peço, então, aos senhores que façam de suas atribuições
parlamentares instrumentos eficientes de apoio à campanha
contra a fome, que se processa em todo o território
brasileiro.
Que a apreensão dos vereadores de Araxà receba desta Casa

de leis uma resposta eficiente, consolidada na fiscalização
dos recursos que não podem se perder pela ineficiência ou
pelo descaso administrativo.
Estamos entrando, Sr. Presidente, com três requerimentos:

um enviado ao Presidente da CONAS, em Brasilia; o outro, ao
Superintendente da CONAB em Minas Gerais; e, o último, ao
Presidente da CASEMG, para que se apurem as denúncias que os
Vereadores de Araxà e eu estamos fazendo, e que se resolva,
em definitivo, o desperdício de grãos que existe no Brasil e
em Minas Gerais. Muito obrigada.
(* - Sem revisão da oradora.)

436a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Marcos Helênlo
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público aqui presente, gostaríamos de
abordar alguns aspectos da conjuntura estadual e regional e
outros assuntos que estão na ordem do dia -
Começaríamos pelo assunto que foi discutido ontem na
Associação Comercial de Minas Gerais - a miséria no vale do
rio Doce. Foi levado um relatório, elaborado por esta
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Assembléia e divulgado pela imprensa, através do Deputado
Bonifácio Mourão, o qual foi debatido na Associação
Comercial de Minas Gerais com lideranças daquela região. A
constatação é bastante antiga. Há um elevado índice de
mortalidade infantil e de analfabetismo. Quanto a este
último, o índice é de mais de 40%, entre adolescentes acima
de 15 anos e adultos. A expectativa de vida é muito baixa. E
pior do que a do vale do Jequitinhonha, que é considerado o
"vale da miséria. Estão desempregados 25% de sua população.
Sobre a questão dos percentuais, não iremos entrar em
detalhes, até porque não existe tanta segurança para se
fazerem afirmações sobre percentuais no Brasil. As
estatísticas são bastante confusas.
.Mas nós gostaríamos de falar das causas desses problemas,
que não foram citadas ontem, na Associação Comercial. Lá
estavam empresários, fazendeiros e lideranças comunitárias e
empresariais. Sabemos que a maior causa da pobreza do vale
do rio Doce é a concentração de terras, é a concentração de
rendas, é a expulsão do homem do campo pela ganância desses
grandes fazendeiros. Eles dizem que o trabalhador rural não
quer ficar na roça; eu ouvi até o comentário de um Deputado,
colega nosso, que se queixava de estar perdendo o seu
pessoal, embora ele pague CR$60,00 por dia. Mas eu pergunto:
será que esse Deputado não vai ficar pobre pagando esse
valor por dia? O trabalhador vai receber CR$1.800,00 por
mês, algo em torno de 20% do salário mínimo. Realmente, esse
salário não vai segurar o homem no campo. Se não se derem a
ele condições para que plante e tenha casa, assistência
médica, escola, etc., o êxodo vai continuar.
Só que esse êxodo rural é interessante para uma parcela da
sociedade. Os expulsos vêm para a periferia da cidade; no
caso da nossa região, eles são mais audaciosos e vão para os
Estados Unidos. De lá. começam a enviar dólares para
financiar o comércio e a construção civil.
Outro dado que não foi mencionado nesse debate da

Associação Comercial é o de que, das terras agricultáveis da
nossa região, somente 5% são aproveitadas. Existe uma
pecuária extensiva, que é priorizada. Era preciso ter sido
dito também que existe falta de interesse por parte dos
políticos eleitos pela região há mais de 20 anos. Eles estão
sendo coniventes com essa situação. Porque o descaso, se
houve, começou nos Governos Francelino Pereira e Newton
Cardoso e continua no Governo Hélio Garcia.
Esses Deputados que dizem que os representantes do Partido
dos Trabalhadores não têm direito de reivindicar nada do
Governo estão equivocados. Temos o direito de participar da
organização popular e de, junto com a sociedade organizada,
fazer as reivindicações. Que esses Deputados que têm
intimidade com o poder se dirijam ao Governador e levem os
beneficias para a região, porque, até agora, não estão
conseguindo nada. A oposição que podemos fazer é mostrar á
sociedade organizada e aos movimentos populares e sindicais
que eles têm de cobrar, independentemente de que partido
seja o Governador.
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Um segundo assunto é o superfaturamento das casas
populares, o chamado Plano de Ação Imediata para Habitação,
do famigerado Governo Colior. Houve superfaturamento em
várias cidades. Só em Minas Gerais existem mais de 30 mil
mutuários que estão pagando, por umas casinhas de 20 a 30m2.
até CR$20.000,00 por mês. O material colocado ali foi de
péssima qualidade. Estamos pedindo uma retificação desses
contratos, pois ou eles não correspondem à realidade, ou as
empreiteiras fraudaram, e houve conivência do agente
financeiro, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa, agora,
está mostrando a documentação. Teremos que apurar isso, pois
essas pessoas não podem continuar pagando esses valores
absurdos.
Um terceiro assunto é o contrato de financiamento da BR-

381, para duplicação da Fernão Dias. Esse contrato será
assinado no dia 30, nos EUA, na cidade de Washington. Deverá
ser, ainda, aprovado pelo Senado, e eu gostaria de chamar a
atenção para o fato de que, em São Paulo, a Justiça já
determinou a suspensão das obras dessa rodovia, porque
existem muitas dúvidas em relação ao Relatório de Impacto
sobre o Meio Ambiente - RIMA. Em Minas existem os mesmos
problemas, de acordo com o Coordenador da Coordenadoria de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Sr. Luiz Fernando
Augusto, que recebeu informações da Procuradora Elizabeth
Peinodo, segundo as quais o RIMA também foi rejeitado em
Minas Gerais.
No meu entendimento, há uma precipitação, e, assim sendo,
temos que debater mais o assunto, antes da assinatura desse
contrato. E necessária a duplicação? Sim. Entretanto, é
preciso haver transparência, é preciso verificarmos se essa
é, realmente, a prioridade número um; pois temos outros
problemas, como a falta de moradia popular e o saneamento
básico. Dessa forma, gostaria que houvesse uma ampla
discussão com a sociedade, antes da assinatura desse
contrato, porque o RIMA é negativo.
Concluindo, gostaria de dizer que fomos surpreendidos por
uma denúncia de que várias pessoas estão falsificando a
assinatura do Governador: até agora foram comprovados oito
tipos de assinatura. Queremos pedir à Mesa que apure esse
fato gravissimo, para que se saiba se está havendo
conivência, pois outorgar um direito é uma coisa, mas pedir
que uma pessoa assine em nome dele - escreva lá Hélio Garcia
- isso não existe na legislação. Isso é crime de
responsabilidade, é falsidade ideológica.
E preciso que o Governador Hélio Garcia diga se ele está

concordando, porque a outorga de procuração pode ser feita,
para que Secretários assinem em nome do Governador. Este é
um processo gravissimo, e nós, do Poder Legislativo,
gostaríamos que fosse apurado; caso contrário, seríamos
obrigados a entrar na Justiça pedindo a apuração de crime de
responsabilidade, o que poderia, inclusive, resultar num
processo de impeachment' do Governador. Hoje, Sr.
Presidente, isso não está fora de cogitação: o Governador do
Paraná, por ter feito um pronunciamento falso, foi afastado
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do cargo, recuperando-o, depois; o Governador de Roraima
também foi afastado. Assim sendo, não é dificil O
afastamento do Governador Hélio Carda, se não comprovar a
veracidade dos fatos e a intenção dele, como Governador: se
não comprovar que não está dando procuração para que assinem
como se fossem Hélio Garcia. O fato é grave, está sendo
denunciado pela imprensa, e pedimos à Mesa que o apure, pois
não queremos explorá-lo demagogicamente, por não ser esta a
nossa intenção. Muito obrigado.

436 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
imprensa, o objetivo da minha vinda à tribuna é, mais uma
vez, reforçar o convite a todos os Deputados e Deputadas
para que compareçam hoje, ás 161h30min, na sala da
Presidência, ocasião em que o nosso Presidente, Deputado
José Ferraz, receberá um documento aprovado por mais de 50
entidades da sociedade civil, cujo conteúdo se refere ao que
nós entendemos ser um golpe contra nossa Constituição.
Trata-se da revisão da Constituição, neste momento. Por quê?
Gostaria de esclarecer algumas pessoas que têm perguntado o
porquê da revisão de nossa Constituição. Creio que é um
golpe. No meu entendimento, o que está colocadona
Constituição é que, a partir do quinto ano, ela passará por
uma revisão. Não se diz que a revisão tem que ser feita a
partir do dia 6 de outubro. Portanto, está claramente
escrito que a partir do quinto ano ela deverá sofrer uma
revisão. Onde? Esse é outro ponto polêmico. Estamos
discutindo e questionando muito este tema. Estão querendo
fazer uma revisão ampla e irrestrita. Ao colocarem o
dispositivo para a revisão da Constituição, os Constituintes
pensavam no plebiscito, que já havia sido incorporado a
nossa Carta. Nela estava inserido o dispositivo para o
plebiscito sobre forma e sistema de governo. Lógico. Se,
para infelicidade de nosso povo, tivéssemos passado para o
sistema monárquico, evidentemente haveria a necessidade de
uma revisão. O mesmo aconteceu com relação á forma de
governo. Tivemos a disputa. Se tivéssemos aprovado o
Parlamentarismo, conseqüentemente haveria necessidade de
alteração na organização dos Poderes, em nossa Constituição.
No entanto, o povo escolheu o sistema presidencialista.
Conseqüentemente, há pouca necessidade de se fazerem
alterações na Carta, nessa parte.
Lamentavelmente, o que querem hoje é fazer uma revisão em

pontos estratégicos, ou seja, na ordem econômica. Aqui está
a verdadeira intenção dos que querem a revisão agora.
Durante esse processo, estamos assistindo até mesmo à briga
dos que querem ser o Relator dessa "Constituinte". Estamos
assistindo à reaglutinação dos parlamentares à maneira do
que ficou conhecido na montagem da Constituinte em 1988 como
o famoso "centrão". Os Presidentes do Senado Federal, da
Câmara Federal e do Congresso Nacional estão pretendendo
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votar o rito sumário. Seria a entrada imediata em vigor de
cada capitulo votado Ou seja, antes de toda a Constituição
ser votada, já estaria em vigor. Apenas no Brasil alguém
pode propor algo dessa natureza.
Felizmente, tenho a certeza de que nossos "constituintes

não aceitarão a aprovação de um capitulo que possa estar em
conflito com outro tema colocado mais adiante. No caso,
poderia acontecer um dispositivo estar em vigor e,
posteriormente, ter ele necessidade de sofrer alterações. E
um absurdo o que estão querendo. Não chegaram a um acordo,
e até queriam começar a votar questões antes de começar o
período da revisão. Trata-se de outro absurdo. Se a revisão
acontecer, conforme diz a nossa atual Constituição, a partir
de 6/10/93, isso não significa que se a fizermos
posteriormente estaremos descumprindo um mandamento
constitucional. Essa pressa para o início da revisão
constitucional realmente demonstra que há alguns interesses
se sobrepondo á vontade da grande maioria. Constituições se
alteram apenas quando há um amplo movimento da sociedade. E
nós agora estamos iniciando um amplo movimento da sociedade
contra a revisão neste momento.
Há muitos motivos para que a revisão constitucional não

ocorra no momento. O Congresso Nacional está no final da
legislatura e, no ano que vem, como haverá eleições, quase
todos os parlamentares estarão em campanha eleitoral. Não
haverá praticamente ninguém em Brasilia para fazer a revisão
constitucional. Creio até que os parlamentares que lã
estiverem estarão legislando em interesse próprio. Achamos
lamentável que isso possa ocorrer. Portanto, gostaríamos de
convidar a todos que se interessarem pela campanha para
comparecerem, hoje, ás 16h30min, na sala da Presidência, a
fim de entregar um documento ao Presidente da Assembléia,
Deputado José Ferraz. Também quero convidar a todos para
participarem de manifestações, que estarão ocorrendo em todo
o Brasil no dia 29 de setembro, contra a revisão
constitucional.
Grandes movimentos estarão ocorrendo no Pais. Na segunda-
feira, em Uberlândia, estaremos fazendo o lançamento do
nosso comitê. O ato será no Sindicato dos Metalúrgicos, ás
20 horas. Haverá um grande debate sobre a revisão
constitucional. No dia 5 de outubro, estaremos ocupando
Brasilia. Pretendemos colocar, no mínimo, 5 mil pessoas em
Brasilia, para dizer um "não" e dar um basta ao que estão
querendo fazer, principalmente porque isso coloca em risco
alguns setores que consideramos fundamentais e estratégicos
para a nossa economia, como é o caso do setor petroleiro.
Toda a sociedade começa a se mobilizar, porque o que estão
querendo é dilapidar todo o patrimônio brasileiro que foi
construido com o suor e com o sangue da população. Enquanto
a sociedade civil tiver forças, continuará lutando contra
esses atos.
Hoje, nenhum país do mundo permite Que tudo fique nas mãos
da iniciativa privada. Nos Estados Unidos a agricultura é
subsidiada e o Estado interfere. E por isso que eles têm
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condições de exportar. Lamentavelmente, no Brasil, estão
querendo abrir tudo. E não há proteção. E por isso que
estamos passando por muitas dificuldades.
Assim, todos que quiserem participar desse amplo movimento
estão convidados. Estarão aqui representantes da OAB. da
ABI, do Sindicato dos Jornalistas, da CUT, das duas CGTs e
de outras entidades que se levantam contra o golpe de mexer
na nossa Constituição neste momento. Muito obrigado.

436a REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Amilcar Padovami
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tivemos a oportunidade, na segunda-feira próxima
passada, de despachar em nosso escritório em Juiz de Fora e
transmitimos em audiência ao Sr. Governador essa nossa
preocupação, que não é só de Minas Gerais mas de âmbito
nacional. Veja V. Exa., Sr. Presidente, que os Deputados são
muito criticados. Deputado não faz isso, Deputado não faz
aquilo. Apenas não temos condições, porque a situação é
brasileira, de acabar com a fome, com a doença e com a falta
de condições de ensino por que passa o nosso povo, a nossa
população. E milagre ainda não fazemos. Quero até dizer aos
senhores que o dinheiro que eu tinha doei para a compra de
alimentos para diversas famílias. Aliás, a campanha que o
Sr. Betinho vem fazendo contra a fome, a qual tem
repercussão nacional e eu aplaudo, já é feita por mim há 12
anos, ou seja, pagar alimentação para aqueles mais
necessitados: mas eu também não posso fazer isso sozinho.
Cada um tem que fazer sua parte. Parece-me que o País está
acordando. Isso é produto de uma generalidade. Então, todos
nós temos que colaborar.
Mas pude chegar à conclusão, e também o Sr. Governador
ficou impressionado, de que, em nosso Pais, as escolas
aumentam seus preços assustadoramente, e o Presidente da
República, que é da minha terra, parece não ter meios para
debelar tamanho descalabro. E um festival de aumentos que
ninguém suporta pagar. Fica o Or. Murilio Hingel, Secretário
da Educação, tentando, viajando, discutindo, mas não resolve
nada. Passam-se os meses, e multiplicam-se os valores. Não é
por ser da mesma terra do Sr. Presidente da República que
tenho que ficar calado. Convivência não é conivência. Não
posso ser conivente com os desajustes por que passa o
Governo Federal nas exigências do PMDB. Não estou atacando o
PMDB, mas, mesmo já sabendo que ia ficar no Governo, o PMDB
fez aquela encenação. Ficam brigando por cargos, enquanto o
que importa não é o cargo, mas as responsabilidades do
encargo. Mas o negócio é ficar agarrado no Governo e não
sair do Governo. Ah! Isso é uma maravilha! Pouco se importam
com o que ocorre no resto do Pais.
Eu pude observar, no meu Gabinete, que é uma areinha no

oceano o que existe de pobreza por ai. O nosso povo está
passando, realmente, fome, e os alimentos estão apodrecendo-
0 nosso povo não está tendo como estudar. No mês passado,
34% dos estudantes deixaram as escolas. Será que nós
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queremos uma pátria de analfabetos para que os espertalhões
possam conduzi-los? Eu sou amigo de um farmacêutico e ele me
disse que já sente vergonha, porque, todas as terças-feiras,
o Governo Federal lança uma tabela dobrando o preço dos
remédios. Este Pais não tem alimentação, e a falta de
alimentação conduz à doença, e, depois, ainda se tenta dar
instrução a esse povo. Como uma criança vai conseguir captar
algum ensinamento com a barriga vazia? Essas coisas todas,
eu estou dizendo, não dentro de uma teoria, mas de uma
realidade palpável. E lamentável que estejamos passando por
essa situação e que pessoas fiquem brigando por causa de
cargos. Um está sempre querendo ocupar o cargo do outro, num
festival infindável de tolas vaidades. Por essas coisas
todas, o Sr. Lula, hoje, aparece como salvador da pátria e,
despreparado, desanda em suas asneiras. Afirmou que o
vermelho da bandeira do PT é o sangue de Cristo. Não estou
atacando a quem quer que seja, nem sou o dono da verdade.
Estou, apenas, transmitindo um anseio nacional. O Betinho,
que eu saiba, é do PT e está fazendo uma campanha memorável
contra a fome. Eu, há vários anos, tento minimizar, naquele
espaço que me é dado, a fome alheia. Mas vejam os senhores
que a situação é muito grave. Ontem, eu tive a oportunidade
de transmitir ao Governador Hélio Garcia essa preocupação,
que também é dele. E preciso que não fiquemos apenas nas
preocupações. E preciso parar com esse blablablá de se ficar
procurando cargo. Tem-se que ter a responsabilidade do
encargo.
Acabei de escutar o Deputado Marcos Helênio; disse que

esperava do Sr. Governador uma manifestação sobre o problema
das assinaturas falsificadas. E preciso que estejamos
preparados para combater essas ondas que crescem, porque, se
a mentira caminha sobre as asas de uma águia, a verdade
caminha nos cascos de uma tartaruga. O mal se propaga com
muito mais facilidade do que o bem. Ainda ontem tive
oportunidade de conversar com o Sr. Governador sobre o
problema das assinaturas e S. Exa. ficou até surpreso. Não
tenho procuração para defender o Governador, mas tenho
procuração com a minha honra, com a minha consciência e com
a dignidade do Governador do Estado. Ele é um homem honrado
e não permitiria tamanho absurdo, até mesmo, que, é
qualificado no Código Penal Brasileiro.
Vou dizer a V. Exas. que Minas Gerais é um exemplo para
todo o Brasil. Quando, em outro Estado, se anuncia, pelos
jornais, que os Deputados não vão andar mais de carro
oficial - como se isso fosse uma grande novidade -, nós,
aqui na Assembléia, já fazemos isso há vários anos. Quando
se anuncia, em outro Estado, que os Deputados vão ganhar
dessa ou daquela maneira, publicando o que ganham, nós,
aqui, em Minas Gerais, já publicamos nossos vencimentos há
muitos anos. A Assembléia de Minas Gerais, no aspecto de
moralidade e de probidade administrativa, é um exemplo. V.
Exa. , Sr. Presidente, que muito bem dirige esta Casa, sabe
disso. Não podemos admitir que se generalize. São próprios
da essência humana o bem e o mal. Nesse maniqueismo entre a
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sombra e a luz, entre o branco e o escuro, tentam
generalizar, ofendendo a classe política. Nós, em Minas
Gerais, somos exemplo de probidade, de honorabilidade e de
respeito. Não faço distinção de nenhum partido político.
Nesta Casa, o que existe é uma vontade imensa de trabalhar.
E, graças a Deus, temos trabalhado. E. graças a Deus, temos
um Governador competente e honrado, sobre o qual não pode
pairar nenhuma dúvida. E nós temos de ter coragem de ocupar
esta tribuna não apenas para ficar pedindo favores mas
também para defender S. Exa. mas, antes de defender S.
Exa. . temos que defender a Verdade.
Eu quero assumir com V. Exa. , Sr. Presidente, e com todos
os Deputados, particularmente o Deputado Marcos Helênio, o
compromisso de me avistar com as autoridades deste Governo
para que possamos trazer aqui, dentro da realidade, nas suas
origens, tudo que está ocorrendo com relação ao episódio das
supostas assinaturas do Governador Hélio Carda. E
necessário que se corte o mal pela raiz. Nós sabemos que as
grandes tramóias e as grandes maquinações em que o povo
ficou iludido partiram de alguns dirigentes desta Pátria.
Quando houve aquela campanha das Diretas Já, nós sabíamos
que ela não ia passar, mas o povo estava iludido. Os
aproveitadores da época enfeitaram a realidade, e, quando
houve a votação, que terminou como terminou, o que vimos foi
uma choradeira geral, uma grande desilusão. Assim, o povo é
enganado por alguns políticos, que, mal-informados ou mal-
Intencionados, estão à cata de votos. Desse modo, parabenizo
o Deputado Marcos Helênio. Ele trouxe um assunto muito sério
e grave para a consideração da Casa. Nós temos de analisá-lo
e verificar onde está a razão e onde está o erro para
colocar o dedo na ferida, como se diz vulgarmente. Neste
momento nós nos propomos a fazer isso. Queremos chegar ás
autoridades do Estado para saber de onde partiu aquela
noticia e onde está a verdade. Não existe meia verdade. Ou é
verdade ou é mentira. O episódio ocorrido é um crime, um
delito. Isso não pode prosperar. Não podemos admitir que o
nosso Governador seja praticante de um delito. Eu o tenho
como homem honrado, homem correto e, acima de tudo,
cumpridor de suas obrigações. Ele está fazendo o máximo para
dar ao povo de Minas Gerais, pelo menos, o mínimo que
merece, na situação difícil que todos vivemos. Era isso o
que eu tinha a falar, Sr. Presidente. Com ferro e fogo,
todos nós daremos as mãos e procuraremos a verdade onde quer
que ela se encontre e a traremos a esta Casa para mostrar a
todos. Muito obrigado.

43611 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2219193 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarcísio Henrigues - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nada como a experiência, a competência e a
inteligência. Percebi isso agora, ao ouvir a fala do ilustre
Deputado que me precedeu na tribuna, e gostaria de tecer
alguns comentários. E uma pena que o tempo seja curto para
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que a gente possa formular um debate sobre todas as opiniões
trazidas aqui.
Soube que o ilustre Deputado Roberto Carvalho se defendeu
quanto à questão da ação judicial que tinha trazido ao
conhecimento da Casa. Evidentemente, olhamos com simpatia o
ilustre Deputado e vemos com bons olhos a postulação de sua
candidatura ao Governo do Estado pelo Partido dos
Trabalhadores.
Entretanto, acho que devemos fazer um esclarecimento,

porque não podemos concordar em que o ilustre Deputado fique
com a sentença do Juiz da Fazenda, que o tem como um autor
temerário, porque ai ele fica temerário por sentença, o que
é um absurdo. Evidentemente, temos que recorrer, para que
seja dissipado esse engano que, acredito, seja do Juiz da
Vara de Fazenda.
O ilustre Deputado que me precedeu na tribuna formula
questões sobre as quais eu gostaria até de fazer uma
retificação, com a devida vênia, no que diz respeito ao Sr.
Ministro da Educação. Estou vendo que ele honra seu
compromisso, trabalhando com afinco. Trata-se de um educador
dos mais eméritos, e seu trabalho ainda vai aparecer. As
questões da educação são demoradas. Temos que trabalhar a
longo prazo, mas, no fim, o resultado aparece e a gente
consegue fazer com que as pessoas percebam os verdadeiros
caminhos da inteligência, da clarividência e da conquista do
conhecimento que devem ser feitos de modo definitivo.
Com referência às dificuldades que estamos enfrentando,
gostaria de acrescentar à fala do ilustre Deputado que
estamos a braços com o problema da economia de mercado,
acentuando o seguinte: os economistas ouvem falar em
"economia de primeiro mundo" nos Estados Unidos, na
Inglaterra e na Alemanha e querem colocar em prática essas
teorias no Brasil. Isso não é possivel, porque os outros
países estão mais adiantados do que o nosso. Portanto, as
teorias que são viáveis para os Estados Unidos, para a
Inglaterra e para a Alemanha não são viáveis para nós, que
carecemos de muitas coisas. Nós não temos a mercadoria e o
produto em profusão para comprar livremente como os outros
países. Daí a dificuldade, dai os cartéis, dai a imposição
de preços e a situação do nosso povo passando fome. Mas
vamos trabalhando com denodo, com afinco, para que tudo se
esclareça.
E preciso, ainda, acrescentar ao discurso do ilustre

colega Amilcar Padovani que, no que se refere ao trabalho do
Governador Hélio Garcia, evidentemente, não acreditamos que
ele esteja conivente no caso das assinaturas falsas. Isso
acontece e, inclusive, aconteceu comigo. Estou pedindo um
esclarecimento da Casa Civil com referência à falsificação
de assinaturas no periodo em que, infelizmente, passei, no
governo passado, a braços com esse problema de falsificação
de assinaturas. Estou recorrendo à Mesa para conseguir
alguns documentos e informações esclarecedores e acredito
que a Mesa, depois de sua aprovação, vai submetê-los ao
Plenário. Peço informações e esclarecimentos da Casa Civil a
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respeito de documentos do governo passado que possam
esclarecer os fatos e, assim, fazer com que a verdade venha
à tona. Por isso, gostaria de contar com o apoio dos
ilustres Deputados.
Mas o que me traz à tribuna agora é a questão do boletim
que está circulando na Assembléia. Depois que o Ilustre
Deputado Roberto Carvalho foi chamado de temerário, tenho
a impressão de que, quanto á temeridade e à fofoca, a
vizinhança é muito próxima. Ai está: estão falando sobre a
questão da subvenção social da ASFAS. Começam dizendo até
que a subvenção social é uma verba que os Deputados recebem,
o que não é verdade. Os Deputados não a recebem. Os
Deputados indicam entidades para serem aquinhoadas com essas
subvenções. Temos, através de experiências em governos
passados, o conhecimento de como era difícil conseguir verba
para entidades sociais através da Secretaria do Trabalho.
Era difícil conseguir que a Secretaria do Trabalho desse
ajuda a uma determinada entidade de assistência social.
Isso acontecia, raramente, quando o Deputado ou indicador
tinha prestigio ou acesso às fontes dos recursos suficiente
para tanto. O que conseguiram os Deputados que nos
precederam?
Gostaria, Sr. Presidente, de completar o discurso,
consumindo mais alguns segundos, inclusive falando a
respeito de V. Exa. . que, creio, não perderia tempo em
esperar.
Vou completá-lo agradecendo a paciência da Mesa e dos Srs.

Deputados, dizendo que, ao longo do tempo, os Deputados que
nos precederam no exercício do mandato conseguiram que essa
verba fosse direcionada pelos próprios Deputados, o que
agilizava a chegada de determinadas verbas ao interior. Os
senhores, que andam pelo interior, sabem como são
solicitados na questão de conseguir remédios, cadeiras de
roda, etc. Evidentemente, é muito mais fácil o próprio
Deputado indicar do que se valer da burocracia de uma
Secretaria do Trabalho que, às vezes, não funciona.
A questão que a Bancada do PT está levantando não procede.
Agora, a persistir o intento, faremos com que tudo isso
volte à Secretaria do Trabalho. Ai, sim, teremos trabalho
para receber essas subvenções. Vai se dificultar o caminho,
quando quisermos agilizar, fazer com que o povo fique mais
próximo dessas subvenções. Parece-nos que querem que a coisa
se burocratize.
Sr. Presidente, ai é que prevalece a tolerância de VExa.
quando S. Exa. o Deputado Amilcar Padovani enaltece o
Governo Hélio Garcia, com o que, evidentemente, estou de
acordo por reconhecer no Governador uma vontade muito grande
de servir ao povo. Gostaria de acrescentar que nós,
Deputados deste final de legislatura, estamos felizes e
cônscios de que poderemos fazer alguma coisa. Isto porque
temos á frente dos trabalhos legislativos uma figura
aureolar que se chama José Ferraz, que se dá bem com todos,
homem de trânsito livre em todas as Bancadas, cônscio do seu
papel, da sua responsabilidade, pronto a servir ao povo.
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Ficam esta ressalva e este registro, e os agradecimentos a
V. Exa. pela dilatação do prazo para discursar, a fim de que
eu pudesse terminar dessa maneira.

43% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o nosso encaminhamento é pela rejeição do requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira, considerando que o que foi
vetado pela lei federal diz respeito á não-incorporação do
BNCC pelo Banco do Brasil. Uma vez ocorrida a manutenção do
veto à lei federal, foi permitido que houvesse, na verdade,
uma privatização desse setor, inclusive de várias
cooperativas em Minas Gerais, sendo 60 de crédito rural e
140 de crédito mútuo, fazendo com que essa atividade fosse
absorvida pelo setor privado. Além disso, havia a
possibilidade de o Banco do Brasil ter que incorporar um
contingente enorme de funcionários. Por isso, o nosso
encaminhamento é pela rejeição do requerimento.

436 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleâo
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, sabemos todos que o Brasil vive hoje uma
fase importante de reafirmação do processo democrático, como
também sabemos que o fortalecimento desse processo teve
Inicio com a reorganização constitucional dos Poderes do
Estado, pela qual o Poder Legislativo recuperou atribuições
e prerrogativas fundamentais. Sabemos, também, que a
consolidação do processo democrático em nosso Pais necessita
de uma profunda rearticulação entre as instituições
políticas e os setores organizados da sociedade civil. Nesse
ponto, cabe destacar o trabalho que a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais vem desenvolvendo no campo das relações
institucionais, já colhendo resultados substantivos dentro
de iniciativas como as audiências públicas regionais, os
seminários legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos
nacionais de debates, que são atividades de extensão do
próprio processo legislativo, com importante contribuição
das comissões permanentes da Casa. Também a recente criação
da Escola do Legislativo expande este programa Institucional
de Integração da Assembléia com a sociedade.
À ampliação desse movimento de democratização das nossas
instituições públicas requer, de outra parte, a abertura de
intercâmbio com instituições - em ãmbito internacional - que
tenham uma tradição e uma experiência bem-sucedida no
desenvolvimento das relações entre o Estado e a sociedade.
Vale considerar, ainda, que a crescente internacionalização
da economia, acentuada pela criação de organismos como o
MERCOSUL, MERCONORTE e NAFTA, Impõe a necessidade de que os
legisladores intensifiquem esse intercâmbio multilateral
para não serem, apenas, agentes passivos desse processo.
Tendo em vista essas realidades - e por solicitação da Mesa
da Assembléia - desenvolvemos, no período de 21 a 29 de
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agosto passado, uma série de contatos institucionais nos
Estados Unidos com órgãos ,públicos e entidades legislativas.
visando a estabelecer alternativas para a abertura de
intercâmbio. Realizamos, no mencionado período, um total de
15 reuniões de trabalho em Denver, no Cobrado, e em
Washington, cumprindo uma intensa e proveitosa agenda de
contatos, da qual já demos conhecimento à Mesa desta Casa.
De modo especial, acentuamos os contatos realizados com os
dirigentes e o pessoal técnico da National Conference of
State Legislatures - a NCSL - a Conferência Nacional das
Assembléias Legislativas dos Estados Unidos. Com orçamento
próprio e atuação independente, essa conferência congrega,
de forma permanente, as 50 Assembléias Legislativas dos
Estados Unidos. Localizada em Denver, na região central dos
Estados Unidos, a sede da conferência é de fácil acesso a
todas as 50 Assembléias Legislativas do Pais. Seus dois
grandes e principais objetivos são: realizar estudos e
pesquisas e prestar assistência técnica às Assembléias
Legislativas; e exercer pressão política ("bobby") em defesa
dos interesses das Assembléias associadas junto ao Governo e
ao Congresso dos Estados Unidos, em Washington.
Podemos informar aos nobres colegas Deputados que a
receptividade da direção da conferência ás nossas propostas
preliminares de abertura de um intercâmbio institucional
superou as nossas melhores expectativas. Nesses termos,
estamos encaminhando à Mesa da Assembléia as bases para um
programa de intercâmbio e de cooperação institucionais entre
a Conferência das Assembléias Legislativas dos Estados
Unidos e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em nível
técnico e com vistas, exatamente, a fortalecer ações aqui
realizadas com o objetivo de aprofundar as relações entre o
Legislativo e a sociedade.
Em bases concretas, a Conferência Nacional das Assembléias
Legislativas dos Estados Unidos se dispõe a examinar e a
apoiar projetos de intercâmbio institucional com a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais voltados,
basicamente, para as seguintes áreas:
a) programa de intercâmbio de parlamentares, que poderá
envolver uma pauta diversificada de assuntos e matérias a
serem objeto de intercãmbio, especialmente sobre o
encaminhamento do processo legislativo, o trabalho das
comissões técnicas, as relações do Poder Legislativo com o
Poder Executivo e o Judiciário, além do exame de questões e
assuntos de natureza conjuntural
b) programa de estágios do pessoal técnico, com o objetivo
principal de oferecer oportunidade de ampliação do
conhecimento de questões prioritárias, do ponto de vista do
Poder Legislativo;
c) programa de estudos, pesquisas e publicações sobre o
Poder Legislativo, já em nível de articulação pela Escola do
Legislativo e mediante convênios com universidades mineiras
e norte-americanas;
d) programa de seminários sobre o Poder Legislativo,
voltado para o conhecimento e a discussão de assuntos do
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interesse especifico dos agentes do Poder Legislativo e do
público, com a participação de estudiosos brasileiros e
norte-americanos.
Em síntese, são essas as oportunidades que se abrem a um
avançado programa de intercâmbio entre o nosso Estado e a
Conferência Norte-Americana no campo legislativo. Pensamos
que essa atividade poderá trazer uma substantiva
contribuição aos propósitos de fortalecimento das nossas
instituições democráticas, considerando o estágio de
organização política alcançado pelas Assembléias
Legislativas estaduais nos Estados Unidos.
Gostaria de deixar registrado, aqui, o meu aplauso à
iniciativa da Assembléia por preocupar-se com a qualidade do
processo legislativo e com a ampliação do espaço de atuação
da Assembléia Legislativa mineira.
Sabemos que o conhecimento das experiências vividas no
exterior é produtivo e importante para o próprio
entendimento da nossa realidade. Tanto o pais do Primeiro
Mundo quanto o mais atrasado têm, tranqüilamente,
experiências a serem conhecidas por todos. Quero destacar
que essa entidade norte-americana que congrega as
Assembléias Legislativas desempenha um papel importantíssimo
na vida democrática dos Estados Unidos, principalmente
fortalecendo o Poder Legislativo dos Estados naquele pais.
O Deputado Amilcar Padovani - Ilustre Deputado Baldonedo
Napoleão, não é novidade, pois, como disse da vez primeira,
quando ouvi V. Exa ocupando essa tribuna, parabenizei-o pela
facilidade e, sobretudo, pela acendrada inteligência que tem
ao abordar assuntos tão importantes como faz neste instante.
Como V. Exa disse - e com muita propriedade - a respeito da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e aqui estou
caminhando para o 28Q ano, tenho que lhe dizer q ue temos o
maior orgulho pelo corpo funcional que compõe esta Casa.
Aqui temos luminares da inteligência e do saber, pessoas que
têm cultura e cursos diversos, lideradas pelo Dr. Dalmir de
Jesus, nosso competente Diretor-Geral, homem pelo qual todos
temos estima e respeito, porque, além de um grande
cavalheiro, é um cidadão dotado de renomada cultura e
profundo espírito prático, sabendo conduzir sua equipe com
sobriedade e justiça De modo que, quando V. Exa. fala de um
assunto da máxima importância, só nos resta, mais uma vez,
ficar atentos às suas palavras, alimentando-nos dos seus
ensinamentos, porque já não se trata mais de um discurso,
mas de uma aula. Temos certeza de que, quando o nosso Estado
for chamado a prestar sua colaboração, a Assembléia
Legislativa estará de corpo presente para ocupar os
primeiros lugares. Prossiga, nobre Deputado, com os nossos
parabéns e a nossa admiração.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Muito obrigado. Deputado
Amilcar Padovani. Eu gostaria de complementar minhas
palavras com as seguintes informações que, penso, possam ser
do interesse da Casa e dos ilustres Deputados. A Conferência
Nacional das Assembléias Legislativas é composta de 120
profissionais que trabalham na cidade de Denver, Capital do
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Estado do Cobrado, e tem uma equipe de 30 profissionais em
Washington. Essa entidade é mantida pelas Assembléias
Legislativas dos Estados, e são membros dessa conferência 7
mil pessoas, entre Deputados estaduais. Senadores estaduais
e servidores das 50 Assembléias Legislativas.
Cabe aqui ressaltar que, ao se falar em Assembléias
Legislativas ou Poder Legislativo estadual nos Estados
Unidos, fala-se de um corpo único, integrado igualmente por
Deputados, Senadores estaduais e servidores. Há uma
consciência altamente profissional e política quanto ao
papel do Poder Legislativo nos Estados.
Posso dizer aos senhores que essa entidade tem dois grandes
objetivos, como já mencionei: o de prestar assistência
técnica ás Assembléias Legislativas e o de promover um
intercâmbio entre elas. Para atingir esses objetivos, a
conferência faz funcionar um fórum, chamado Fórum das
Assembléias, que se reúne três vezes por ano e que é
acompanhado através de 12 comissões permanentes que discutem
em suas reuniões questões relacionadas ao interesse do Poder
Legislativo no Estado. Há uma consciência muito forte quanto
á diferença a ser observada ao se falar do Poder Legislativo
federal e do Poder Legislativo estadual. Há uma consciência
muito forte a respeito da importância da unidade federativa
nos Estados Unidos. Essas 12 comissões são formadas por
Deputados estaduais. Senadores estaduais e servidores, e eu
faço questão de ler o nome dessas comissões permanentes a
que me referi: Artes e Turismo; Criança e Família;
Desenvolvimento Econômico; Comunicação e Informações;
Justiça; Educação; Finanças; Trabalho; Administração
Legislativa; Distrito Eleitoral; Recursos Naturais, Energia
e Meio Ambiente; Relações Estado-Municípios.
Há um outro fórum, que consiste na estrutura organizacional
para que a conferência possa atingir seu segundo objetivo,
que é ode exercer o "lobby" das Assembléias Legislativas
junto ao Congresso Nacional e ao Governo do país. Esse fórum
compõe-se de Deputados estaduais, Senadores estaduais e
servidores, e também de 11 comissões permanentes, que se
reúnem três vezes por ano. São elas: Trabalho e Comércio;
Comunicações; Educação e Treinamento; Energia; Meio
Ambiente; Orçamento Federal; Saúde; Serviços Sociais;
Comércio Internacional; Justiça e Transportes. Esse mesmo
fórum tem um corpo técnico de 30 profissionais, em
Washington, que acompanham de perto a tramitação de todas as
matérias que são do interesse do Poder Legislativo nos
Estados.
Apenas para completar essas informações, gostaria de dizer
que, nos Estados Unidos, são 50 Estados que compõem a
federação. Desses, apenas 1 é unicameral e tem uma Casa
Legislativa como a nossa em Minas Gerais. Os outros 49
Estados usam o sistema bicameral e têm uma Assembléia
Legislativa de Deputados estaduais e Senadores estaduais.
Para se ter uma idéia, o Cobrado tem 3.300.000 habitantes e
100 parlamentares, isto é, 65 Deputados estaduais e 35
Senadores estaduais. Os Deputados têm um mandato de dois
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anos, podendo reeleger-se quatro vezes; portanto, até o
limite de oito anos. Os Senadores têm um mandato de quatro
anos, podendo reeleger-se uma vez, chegando, ao final,
também com oito anos de mandato.
Destaca-se, ainda, uma longa experiência na área do

distrito eleitoral. Existem, em cada Estado, dois distritos
eleitorais: um distrito eleitoral para os Senadores
estaduais e um distrito eleitoral para os Deputados
estaduais. O distrito eleitoral senatorial compreende 94.125
pessoas, e o distrito eleitoral para os Deputados estaduais
é de 50.680 pessoas.
Uma outra característica interessante é que a sessão
legislativa, nos Estados Unidos, varia em cada Estado. A
maioria dos Estados adota um sistema de tempo parcial, isto
é, não funciona sua Casa Legislativa durante todo o ano. No
Estado do Cobrado, com 3.300.000 habitantes e 100
parlamentares, a Casa Legislativa funciona em tempo parcial,
e a sessão legislativa compreende 120 dias, tendo seu inicio
em janeiro. São características típicas do Poder Legislativo
nos Estados Unidos, onde mais da metade dos Estados adota um
sistema de sessões legislativas, não de tempo integral, mas,
sim, variando de três meses até um ano. Estados como a
Califórnia - que é um dos maiores Estados em termos de
população - adotam um sistema semelhante ao nosso, apenas
com três meses de recesso.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da Assembléia
Legislativa, quero encerrar, agradecendo a honra que
significou para mim ter recebido a incumbência de
representar a Assembléia nesta importante missão nos Estados
Unidos. Quero dizer que a receptividade á proposta da
Assembléia Legislativa de Minas foi enorme, e a qualificação
técnica, Deputado Amilcar Padovani, da nossa Casa, em
comparação com as Assembléias Legislativas, mesmo dos
Estados Unidos, é distinta, é invejável. Tenho a certeza de
que, se nós vivenciarmos esse intercâmbio, tanto de
Deputados quanto de pessoal do quadro permanente, será uma
experiência muito rica tanto para nós quanto para eles, em
termos do papel que desenvolve cada vez mais, com
importância, o Poder Legislativo nos Estados. Muito
obrigado.

436? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/9/93 pelo

Deputado Hely Tarquinio
O Deputado Hely Targuínio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais pessoas presentes nas galerias, venho a
esta tribuna para justificar o projeto de lei de habitação
rural. Em Minas Gerais, como, de resto, em todo o Pais, a
população urbana cresce mais e mais, em detrimento da
população rural. A tendência nacional de concentração das
atividades econômicas nas áreas mais urbanizadas fez com
que, nas últimas quatro décadas, cerca de 7.200.000
habitantes fossem acrescentados á população urbana de nosso
Estado, vindos da zona rural. D crescente fluxo do campo
para a cidade constitui uma das graves distorções
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estruturais da Nação, e seus reflexos se intensificam
notadamente no território mineiro, de tradições agropastoris
tão bem delineadas. A zona rural se esvazia, e a sua
população, empobrecida por motivos como a redução da oferta
de trabalho no campo e as dificuldades da economia nacional,
cada vez mais se dirige para as cidades, buscando melhores
oportunidades de vida. O processo de industrialização
capitalista, dependente, a modernização e mecanização da
agricultura, a concentração fundiária são alguns dos
principais motivos aceleradores dessa migração, que 'incha"
o espaço urbano e despovoa o campo. "Entretanto, a doce
ilusão se esvai como fumaçal..-"Chegando ás cidades, não há
emprego, não há habitação, não há cidadania, nem educação de
berço, desintegrando-se a constelação familiar afetiva. E
nem há como voltar.
Numa triste ironia, a população rural, em decréscimo, tem

que trabalhar mais ainda para produzir os alimentos básicos
necessários á crescente população das cidades, hoje em torno
de 77,32% da população mineira. O restante permanece
distribuído em cerca de 900 mil domicílios na área rural,
tendo fundamental importância não só na produção de
alimentos básicos e de matéria-prima vinculada ao processo
agroindustrial como também na abertura de fronteiras
agrícolas e na provisão de força de trabalho.
Buscando manter essa parcela remanescente na área rural e
garantir o retorno ao campo dos que "incham', sem
perspectivas, as cidades, encaminhei aos meus pares nesta
egrégia Assembléia o Projeto de Lei no 1.108/92. Atuando na
área da saúde, posso testemunhar a existência de regiões
rurais em que predominam casas em precárias condições, casas
de pau-a-pique, choupanas, as quais constituem verdadeiros
reservatórios de vetores de doenças transmissíveis e
parasitárias, provocando alto índices de mortes. No Alto
Paranaíba, por exemplo, há uma grande ocorrência de óbitos
na zona rural a causa mortis" ainda é a doença de Chagas.
Saúde é também saneamento, convicção que mais se reforçou
quando tive a honra de participar, como debatedor, do
Seminário Legislativo Saneamento E Básico. Solicito aos
nobres colegas a aprovação deste projeto de lei, que
resgatará o histórico papel do Estado não só no atendimento
aos carentes desprovidos de habitação na zona rural mas
também aos que a possuem e necessitam reformá-la, bem como
se possibilite o retorno ao campo, em melhores condições de
sobrevivência, daqueles que migraram para a cidade e se
encontram marginalizados e desprovidos de cidadania. Além de
tudo, proporcionará uma resposta imediata do Legislativo
aos mais fundamentais anseios da sociedade civil organizada,
expressos no texto final do recém-concluído Seminário
Legislativo Moradia; Alicerce da Cidadania. Mais uma vez,
pediria aos nossos colegas que opinassem pela aprovação
desse projeto, que muito irá contribuir para uma política de
habitação rural. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
437a REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 23/9/93 pelo
Deputado Homero Duarte

O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, irmãs e irmãos
Deputados: venho comunicar aos colegas Deputados e a toda
esta Casa que o Município de Areado está comemorando 68 anos
de emancipação política e administratïva. Tive a honra de
participar, na sexta-feira, dia 10, de sessão solene da
Câmara Municipal e das solenidades festivas realizadas
naquela cidade. Foi um prazer estar ao lado do Prefeito, meu
xará, Homero Batista, do Sr. Presidente da Câmara, Vereador
Gustavo Abel Lemos Vieira, de todos os Vereadores e de
outras autoridades, em especial, o nobre Deputado Célio de
Oliveira, meu conterrâneo.
Areado é a terra onde nasci, onde passei boa parte de minha
vida. Lembro-me com saudade das partidas de futebol que
joguei no campo da União Atlética Areadense, no alto da
Santa Cruz, Nossa Senhora , do Rosário, do Bairro dos Gomes,
Cruzes, Harmonia e outros. E a terra em que meu saudoso pai,
João Duarte Filho, manteve por muitos anos um comércio,
armazém como os de antigamente, onde se vendia de tudo. Ali
comecei a trabalhar, correndo toda a região, como vendedor.
E, na saudade imensa, sua presença é permanente. O seu
brilho e ajuda me foram incontestes. Sou a continuidade do
trabalho dele. Em Areado, iniciei meus estudos no então
Grupo Escolar João Luis Alves. As professoras daquela escola
muito devo minha formação e o que hoje sou. A elas, meu
respeito e meu afeto. Areado, silenciosa e tranqüila, das
verdes colinas do Sul de Minas, cidade bela e inesquecível.
Ali reside minha querida mãe, Dona Mariana, hoje com 87
anos. A ela também muito devo pelos ensinamentos, pelo
carinho e pela dedicação que sempre dela recebi. E lembro-me
do que Rui Barbosa escreveu: 'Se um dia, já homem feito e
realizado, sentires que a terra cede a teus pés e que tuas
obras desmoronaram, que não tens ninguém à tua volta para te
estender a mão, esquece tua maturidade, passa pela tua
mocidade, volta á infância e balbucia, entre lágrimas e
esperanças, as últimas palavras que sempre te restarão na
alma: meu pai, minha mãe'!" E acrescento: a Deus, a quem
pertence nossa vida, alegria de hoje e incerteza do futuro,
obrigado por ter-me feito filho de Areado. Por isso
agradeço.
Nosso município não é muito grande em dimensão e em

arrecadação, mas é enorme na qualidade de seu povo. E um
município bem-aventurado, por propiciar uma boa infra-
estrutura para seus moradores. Todas as rodovias de acesso
são asfaltadas, uma rede escolar atende a todas as crianças
e há completo saneamento. Somos sede de comarca, e o prédio
do fórum é exemplo de conservação.
Areado é um município bem-aventurado ainda mais por

conseguir a união de suas principais lideranças políticas a
favor do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida
de sua população. E o que pudemos constatar na atual
administração municipal, bem entrosada com os nobres
Vereadores, que realizam um trabalho sério. Sua comunidade
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plantou a semente do trabalho, e estamos colhendo os frutos
do progresso e da melhoria da qualidade de vida. Nessa
comemoração dos 68 anos de emancipação, merecem os parabéns
toda a comunidade de Areado, todos os filhos e todos aqueles
que a cidade recebeu de braços abertos e que, em
retribuição, tomaram-na como terra natal. Parabéns aos
atuais administradores municipais e aos anteriores, que
contribuíram para o progresso daquela comunidade. Parabéns,
principalmente, ao homem do campo, ao agricultor, ao
operário, ao comerciante, às autoridades civis, militares e
eclesiásticas, aos professores, às crianças e a todos os
trabalhadores anônimos, que constroem a verdadeira riqueza e
beleza de Areado. Parabéns, Areado, quase centenária. Tua
história é muito linda e mais brilhante que o rútilo
diamante das Minas desse nosso Brasil. Areado, muito me
orgulho de ser seu filho e hoje mais ainda, na condição de
Deputado estadual por ter oportunidade de assomar a esta
tribuna e lembrar que, mesmo distante, há tempo de trocar a
saudade de todos e de tudo pelo sorriso de pedir perdão se
alguma falha cometemos, pois ainda há tempo para andarmos
juntos e ajudar nossa cidade, pois temos uma vida inteira
pela frente. Senhoras e senhores, muito obrigado.

43fl REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2319193 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, imprensa e galerias,
criada em 7/9/27, a UFMG completou 66 anos ostentando o
honroso 2g lugar entre os melhores centros de ensino
universitário do Pais, superada apenas pela USP, segundo o
"Gula do Estudante", publicação anual da Editora Abril.
A posição ocupada pela UFMG é ainda mais significativa
quando se sabe que as três universidades paulistas - USP,
UNICAMP e UNESP -, localizadas no centro econômico-
financeiro do Pais, trabalham com um orçamento de
US$1.000.000.000,00 1 e as outras 52 universidades
brasileiras dividem um orçamento de US$3.000.000.000,00.
Quando de sua implantação, em 1927, no Governo Antônio
Carlos, como universidade estadual, a UFMG surgiu de um
projeto arrojado, cuja proposta era implantar um verdadeiro
centro de produção cientifica e tecnológica com uma base
sólida e, para isso, foi fundamental a participação de um
grupo de pioneiros brilhantes, como os professores Baeta
Viana, Amilcar Martins, Francisco Magalhães Comes, Artur
Versiani Veloso, Djalma Guimarães e muitos outros.
A avaliação feita não se restringe a indicadores
exclusivamente numéricos, e a posição se fundamenta em
outros critérios também importantes, tais como a
qualificação de seu corpo docente, o número de professores
com pós-graduação, o regime de dedicação dos professores, na
produção de textos científicos, o número de cursos de
mestrado e doutorado, a infra-estrutura de equipamentos e
laboratórios, entre outros.
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Entre os 41 cursos oferecidos pela (JFMG, dois, os de
Medicina Veterinária e de Engenharia Metalúrgica, receberaw
a cotação cinco estrelas, que representa o grau de
excelência, e 24 foram classificados com quatro estrelas.
que é o grau muito bom.
Para ultrapassar instituições reconhecidas pela competência
e seriedade de seus cursos, como a UFRJ, a UNICAMP e a
UFRGS, a UFMG precisou trabalhar muito e se esforçar ao
máximo, por intermédio de toda a comunidade universitária,
para superar a conjuntura extremamente adversa, conseqüência
de crises políticas e econômicas.
Se para muitas instituições a década de 60 foi considerada

perdida, para a UFMG foi um período de conquistas e avanços,
pois, por exemplo, se o número absoluto de professores caiu
de 3 mil para 2.700, a relação de pós-graduados saltou de
700 para 1.700, a produção de textos científicos saiu de 450
para 3.300; os cursos de pós-graduação passaram de 42 para
60, e o percentual de professores em dedicação exclusiva
aumentou de 41% para 72%, indicadores que evidenciam uma
enorme mudança qualitativa.
Ao lado de sua reestruturação interna, que lhe valeu o
expressivo reconhecimento da comunidade cientifica nacional
por meio da análise de seus dados realizada por cerca de 300
professores, cientistas e profissionais ligados a diversas
áreas do ensino, a UFMG procurou um envolvimento com a
comunidade por intermédio de inúmeros programas de
cooperação de enorme significado e de grande alcance, a
serviço do desenvolvimento regional e do Pais. Dentre esses
programas, devemos destacar a atuação , do Instituto de
Ciências Biológicas na criação da BrOBRAS, uma das quatro
empresas em todo o mundo que produz insulina, e da Gene,
empresa de biotecnologia capacitada a realizar estudos
genéticos a partir do ONA; na área de informática, o
Instituto de Ciências Exatas é parceiro de dezenas de
empresas como a ACESITA, a AÇOMINAS, a CEMIG, a FIAr, a IaM,
a TELEMIG e a MANNESMANN, entre outras, no desenvolvimento
de pesquisas e projetos de tecnologia de ponta; no setor de
Física de Semicondutores, em parceria com a SIO -
Microeletrõnica, o projeto de ajuda mútua evoluiu para o
Programa Estadual de Microeletrõnica, sob o patrocínio da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. O CEDEPLAR,
ligado à Faculdade de Ciências Econômicas, é um Importante
órgão de estudos e pesquisas nas áreas de economia regional,
urbana e demografia e, na área de Engenharia, a interação é
comprovada por meio da parceria com mais de 50 clientes-
empresas.
Além dos trabalhos estritamente acadêmicos, a UFMG tem
procurado prestar serviços e consultorias, estabelecer
parcerias com empresas públicas e privadas, as quais, além
de mantê-la em permanente atividade extra-curricular, ainda
lhe proporcionam recursos financeiros que são investidos na
melhoria das condições de ensino acadêmico e de pesquisas
para os seus 22 mil alunos.
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Consideramos também da maior importância que a uFMG, por
intermédio da Fundação Universitária Mendes Pimentel,
assista pelo menos 5 mil alunos carentes, o que constitui
outro aspecto pioneiro da universidade, já que ela é a única
do País a manter, há 60 anos, uma fundação para ajudar os
alunos carentes.
Por tudo isso e por muito mais, queremos, desta tribuna,
parabenizar a UFMG, na pessoa de sua Reitora, a Profa
Vanessa Guimarães Pinto, e também a toda a comunidade
universitária pelo magnifico trabalho desenvolvido, que
enche de orgulho a todos nós mineiros e é também um
chamamento para que todas as forças vivas de Minas se mirem
no seu exemplo e procurem, cada vez mais, seguir os seus
passos e tornar Minas cada vez mais forte.

- Sem revisão do orador.)
437a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 23/9/93 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria ETvlra - Sr. Presidente, companheiros e
companheiras presentes no plenário e nas galerias, queria
aproveitar e saudar o nosso amigo Toninho, Prefeito de
Maripá de Minas, cidade amiga da Zona da Mata. E queria.
também, - embora esteja ausente o Deputado Homero Duarte,
que é de Areado - saudar aquela cidade, que completou mais
um aniversário. Sei que foi uma festa muito bonita e que
Areado é uma cidade que merece todo o nosso respeito.
O que me traz á tribuna é uma preocupação que cresceu em
mim na noite de ontem, quando participei de uma reunião
plenária da Diretoria da Associação Comercial de Minas.
Desde 1984, tenho militado como diretora da Associação
Comercial de Minas. Tenho, inclusive, a honra de ter sido a
primeira mulher diretora daquela casa, que é uma casa de
muito prestigio em Minas Gerais. Ela sintetiza o pensamento
da classe produtora mineira. Temos tido presidentes muito
efetivos, muito eficientes, de muito peso político, como,
por exemplo, o atual Presidente, Lúcio Bemquerer, que tem
realizado uma promoção pioneira e que tornou a Associação
Comercial de Minas muito próxima. Refiro-me ao Café
Parlamentar, que acontece todas as terças-feiras e no qual
Deputados Estaduais e Federais. Senadores, Prefeitos e
empresários discutem diferentes temas. Por lá já desfilaram
diversos temas, todos eles importantes para o progresso e
desenvolvimento de Minas Gerais até porque, se não ficarmos
de olho, os nordestinos e os paulistas, em que pese ao nosso
respeito federativo, levam muitos negócios que poderiam vir
para Minas. No calar da noite, muitos investimentos que
seriam feitos em Minas vão-se embora, em virtude de outras
ofertas de Governos do Nordeste ou de São Paulo, que é
useiro e vezeiro nessa prática, até por competência. Não vai
ai nenhuma critica, porque vivemos numa sociedade
capitalista, em que os competentes se estabelecem, na
maioria das vezes, em São Paulo, que é, realmente, um Estado
modelo.
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Mas, ontem, ouvi vários empresários, companheiros nossos,
falarem sobre algo que eu já estava observando. Foi
importante ouvi-los. Estou falando das queimadas. Este mês
é a época da devastação, das queimadas. Por onde tenho
andado - fui recentemente à Zona da Mata -, encontro fogo
subindo pelas encostas dos morros, nas beiradas das
estradas. Isso acontece por vários motivos: um cigarro
lançado da janela de um automóvel, muitas vezes por maldade
de um bêbado que sai de uma festa, o mau uso da terra pelos
seus usuários, que, mal informados, não sabem o preço que
se paga por uma queimada, o desgaste da terra, a morte da
fauna e da flora. Isso acontece hoje de uma forma muito
intensa no nosso Estado de Minas Gerais. Ouvi, inclusive, a
palavra do meu amigo Paulo Vieira, da Construtora Alcindo
Vieira, responsável pela construção da trincheira inaugurada
há poucos dias, quando dizia da sua preocupação com a região
de Pirapora, pelo que está acontecendo por lá. Também o Dr.
Honório Tomelin, Diretor fundador da UNA, diz que, na região
do Morro do Chapéu, onde tem uma propriedade, acontecem
todos os anos as queimadas. Assim que as mesmas terminam,
vem a chuva. Então nos esquecemos das queimadas por causa da
chuva e dos danos que a terra sofreu. Outro companheiro
nosso falava da região de Sete Lagoas, onde os pescadores,
para pegar minhocas, colocam fogo na terra.
Sei que o CETEC tem estudos sobre as queimadas. Ainda há

pouco eu me lembrava de uma frase de Gabriel Garcia Marquez,
o grande literato, Prêmio Nobel da Paz: "A natureza ainda
insiste na vida!!.
A minha palavra, aqui, Sr. Presidente, é para alertar a
Comissão de Meio Ambiente desta Casa, cada um dos Srs.
Deputados, o Governo do Estado, o IEF. a Policia Florestal e
a Policia Rodoviária Estadual para o que está acontecendo em
Minas Gerais.
Exemplificando, tenho aqui algumas notas de jornais:
"Incêndio atinge lOha tombados na Serra do Japim"; "fogo
destrói 80% de reservas de pau brasil em Recife"; "incêndios
em florestas no Pais chegam a 10 mil focos"; "agosto - o mês
das queimadas irregulares e sem controle"; "queimada espalha
o fogo por todo o Brasil ("Estado de Minas", 4/7/93)";
"CEMIG alerta produtor para risco de incêndio"; "Brasil vai
bater o recorde de queimadas". Mais um recorde! Temos
recorde de acidentes de trânsito, de aborto e, inclusive, de
queimadas.
Não vou aqui defender tecnologia para queimadas. Quero,
basicamente, alertar os Srs. Deputados, que representam
diversas regiões de Minas Gerais e, como legisladores que
somos, para que, quem sabe, possamos cobrar da Secretaria da
Agricultura uma maior fiscalização, como também uma maior
orientação para que essa tragédia das queimadas termine no
campo.
Terminando, como tenho feito todos os dias, falarei sobre

os problemas da Pampulha.
Como aqui é uma Casa do povo, não há como deixar de

denunciar, mais uma vez, aqueles problemas já conhecidos por
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todos nós, mas sem nenhuma solução. Os aguapés continuam
tomando conta de toda a lagoa. Ainda hoje, observava que o
barco da Pampulha está todo tomado pelos aguapés, que já
chegam á beirada da represa, coisa nunca antes acontecida.
Conversando, hoje, com pessoas da região, escutei uma única
queixa: ninguém dorme por causa dos pernilongos. Os
pernilongos transmitem sarampo, passando a ser um problema
de saúde pública. A região está cheia de crianças com
sarampo, porque os insetos vão de casa em casa, levando
doenças até piores.
Quero dizer ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte, que tem aqui
a sua Bancada e os seus amigos, que se lembre de que a
região da Pampulha não é uma região de burgueses como muitos
pensam. Ali moram 800 mil pessoas. Os perni longosestão nas
casas de todos. Eles vêm dos aguapés e isso já dura nove
meses. Esse é um descaso ímpar para com aquela população.
Inclusive, convidei o Deputado Roberto Carvalho para fazer
uma visita em torno da lagoa, já que se mostrou interessado.
para ver o que estava acontecendo por lá.
Devemos estar com o Presidente da República, na próxima

semana, e vamos levar a ele esse problema. Por ser mineiro.
quem sabe, poderá encontrar uma solução juntamente com o
Prefeito e o Governador do Estado.
Ontem, almocei com o Presidente da TRANSMETRO e fiquei

sabendo que a maioria das linhas de ônibus de Belo Horizonte
estão nas mãos da BHTRANS, ou seja, estão nas mãos do PT.
Agora, espero que o PT dê conta, e muito bem, dos problemas
do transporte municipal de Belo Horizonte, que sempre foi um
caos para o povo dessa cidade. Agora, ouçam bem e não se
esqueçam: o transporte municipal está nas mãos da
Prefeitura, e ela deve mostrar sua competência na solução
desses problemas. Muito obrigada.

437a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/9/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Membros da Mesa, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, demais pessoas presentes: terça-
feira, assomei a esta tribuna para denunciar a destruição do
patrimônio histórico de São João de]-Rei. Denunciei que o
Prefeito Nivaldo Andrade, em nome de um pretenso
desenvolvimento da cidade, estava acabando com o seu
patrimônio histórico. Aliás, venho denunciando isto desde a
posse desse governante, em janeiro, assim como há anos venho
defendendo o patrimônio histórico de minha terra - e, quase
sempre, sem o apoio das autoridades e incompreendido pelo
próprio povo de São João del-Rei.
Hoje, felizmente, assomo à tribuna sabendo que medidas
efetivas estão sendo tomadas para barrar a estupidez
administrativa do Sr. Nivaldo Andrade. O assunto ganhou os
meios de comunicação, e as autoridades federais e estaduais
estão se posicionando - com atraso, mas ainda a tempo de
evitar um mal maior. O Presidente Itamar exigiu
providências, o Ministro da Cultura veio a Minas, e até
Hélio Garcia condenou publicamente as ilegalidades cometidas
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por Nivaldo Andrade. O Procurador-Geral da República, meu
conterrâneo, está estudando medidas legais contra as
rematadas bobagens do Sr. Nivaldo Andrade. Enfim, parece que
agora conseguiremos barrar, de fato, a destruição desse
patrimônio brasileiro.
Algumas considerações, porém, devem ser feitas. Quero
lembrar o que aconteceu nos últimos anos e como se
comportaram as autoridades "responsáveis'. Logo que os
Deputados Estaduais desta legislatura assumiram, entrou em
pauta, para votação, o veto do Governador Newton Cardoso ao
projeto do ex-Deputado Dirceu Pereira tombando prédios e
avenidas de São João dei-Rei. Conversei com Deputados de
vários partidos e até fui ao Governador Hélio Garcia pedir
seu apoio para que o veto fosse derrubado. Talvez por eu ser
um Deputado petista, trataram-me com a máxima educação, mas
não me deram apoio. Resultado: o veto foi mantido, e o
patrimônio dessa área foi destruido parcialmente. E
analisando esse caso concreto que vemos o oportunismo
político. Hélio Garcia parece ter duas caras: uma.
antipatrimônio, mostrada quando articulou a manutenção do
veto, e outra, agora, depois que Itamar se pronunciou, de
maria-vai-com-as-outras. Outro ponto que merece ser lembrado
é o que se relaciona com o destombamento realizado pela Lei
Orgânica Municipal de São João del-Rei. Lutei com todas as
forças contra essa medida ilegal, mas ela acabou aprovada
pela Câmara Municipal. Entramos na Justiça e só agora,
recentemente, depois do leite derramado, é que parecer do
Procurador de Justiça de Minas Gerais veio demonstrar que
estávamos cobertos de razão.
Não menos importante é o fato de que vários políticos e
lideranças, agora que o assunto Chegou & mídia, estão se
pronunciando como ardorosos defensores do patrimônio de São
João de]-Rei- São os mesmos políticos e lideranças que, ao
longo do tempo, com receio de perder votos, omitiram-se
vergonhosamente - ainda bem que mudaram de opinião mas isso
cheira a oportunismo. Gostaria, também, de fazer um desafio
ao Sr. Nivaldo Andrade, prefeito de São João de]-Rei: você
tem coragem de ir ás rádios da cidade e agredir verbalmente
o Presidente Itamar. o Procurador Aristides Junqueira, o
Ministro da Cultura, o Governador Hélio Garcia, etc., como
vem fazendo com todos os que o criticam? Mostre, agora, que
é coerente e que tem coragem de verdade para agredir os que
não aceitam as suas besteiras administrativas. Será que sua
pseudo macheza verbal só serve para fazer populismo rasteiro
na política local? Com a palavra, o Sr. Prefeito.
Para finalizar, gostaria de dizer que, apesar da

manifestação pública das autoridades, as obras continuavam
hoje, pela manhã, em completo desrespeito á lei e à decisão
do IPBC. Por isso, o Deputado Federal Paulo Delgado é que,
talvez, esteja com a razão: pediu, da tribuna da Câmara dos
Deputados, a prisão do Sr. Nivaldo Andrade. Muito obrigado
pela atenção. Sr. Presidente, solicito que esta Casa
manifeste á Prefeitura de São João de]-Rei seu repúdio pelo
asfaltamento e pela destruição daquele patrimônio.
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4379 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/9/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores das galerias: a questão
de São João dei-Rei é muito maior do que se pode imaginar.
Mais uma vez, a cidade é noticia na imprensa nacional. E bem
verdade que São João dei-Rei é uma cidade acostumada a ver o
seu nome rio noticiário nacional, pois faz história no Brasil
há muitos anos. Portanto, é uma cidade para a qual se voltam
as atenções do País com uma certa freqüência. E. agora,
temos visto, nos últimos dias, a imprensa nacional mostrar a
reação de autoridades e de instituições quanto à atitude da
administração municipal de asfaltar ruas históricas da
cidade.
Na verdade, entendo ser essa questão muito maior do que

parece. Muitas vezes, esses fatos dão ensejo à manifestação
da política local . Adversários da administração municipal
aproveitam a oportunidade para se manifestar e denunciar a
atitude do prefeito, que cobre de asfalto mais de 200 anos
de história. Mas nós não podemos limitar tal fato à política
local, pois ele vai além. Á Constituição do Estado
estabeleceu que seriam criados programas de emergência para
as cidades históricas. Há uma preocupação cada vez maior,
nessa moldura que hoje a ecologia conquistou, com a
preservação do patrimônio histórico, paisagistico, cultural
e arquitetônico do nosso Pais. E há uma pressão cada vez
maior no sentido de se denunciar a degradação do nosso
patrimônio histórico.
Entretanto, precisamos analisar um pouquinho mais. Por que
esse Prefeito está fazendo isso? Por que um homem com essa
consciência chega à Prefeitura de uma cidade histórica da
grandeza e da importância de São João del-Rei? Qual é a
opinião da população sobre as atitudes da administração
municipal? Há muitas questões que precisam ser analisadas.
Ao mesmo tempo em que a opinião pública tomou conhecimento
das atitudes do Prefeito, o Sr. Presidente da República,
ciente dos fatos, posicionou-se, mandando o Ministro da
Cultura à cidade, ontem, embargar as obras. Tal fato
envolveu também o Sr. Governador do Estado e o Procurador-
Geral da República, que é de São João de]-Rei. Mas essa
opinião pública de fora de São João dei-Rei, vai ficar
surpresa com o fato de que esse Prefeito tem o apoio do
povo. Esse Prefeito é aplaudido pela população. Se fizermos
uma pesquisa hoje para saber se o Prefeito tem apoio
popular, teremos a surpresa, para quem não é de lá, de saber
que a população está entusiasmada e aplaudindo essa
administração municipal, que degrada a paisagem histórica da
gloriosa São João dei-Rei. Este é o ponto interessante da
questão. Por que esse Prefeito, numa demonstração de
desrespeito á lei, toma essa iniciativa e consegue respaldo
popular?
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Não vim aqui para julgar a personalidade do Prefeito nem
para dizer se o povo estava ou não certo ao elegê-lo para
dirigir o seu destino.
O que venho dizer é que a população de São João dei-Rei

anda revoltada, absolutamente insatisfeita com as condições
de vida dessa gloriosa e histórica cidade. Arrisco-me, até
mesmo, a dizer que 80% da cidade não dispõe de rede de
esgoto- Quase toda a cidade não sabe o que é rede pluvial. A
cidade convive com problemas sérios de falta de água e de
água sem qualidade. Convive, também, com o problema
gravíssimo do desemprego e do subemprego. A economia
informal de São João dei-Rei é gigantesca, e a economia
formal não tem condições de oferecer um mínimo de empregos e
melhores condições de vida á população. E um comércio
submetido a condições difíceis. Trata-se de uma cidade que,
no passado, foi um dos maiores centros industriais do Pais,
com oito fábricas de tecidos, e que hoje possui apenas duas
dessas fábricas, e sua população chega a quase 100 mil
habitantes. Uma cidade com essa importância histórica, com
essa grandiosidade arquitetônica, tendo a história do Brasil
passado por lá, desde o século XVII, não possui infra-
estrutura turística, não tem condições para receber turistas
brasileiros, quanto mais estrangeiros, o que poderia
contribuir para o combate ao desemprego e á miséria.
Há poucos dias, tomei a iniciativa de propor a realização
de um seminário com o tema "Desenvolvimento e Patrimônio
Histórico". Consegui levar, a convite nosso, a São João dei-
Rei o Presidente da TURMINAS, a Presidente do tEPHA, o
Comandante do Corpo de Bombeiros e a artista plástica Vara
Tupinambá. Foi um excelente momento, em que nós pudemos
conhecer a posição desses órgãos diante do binômio
desenvolvimento patrimônio histórico. Isso aconteceu,
coincidentemente, antes desse alarido da imprensa sobre a
pavimentação das ruas históricas. Foi um seminário que
congregou muita gente, autoridades, inclusive o Prefeito
local. Quero dizer aos senhores que São João dei-Rei é a
única cidade histórica que ainda não dispõe de uma unidade
do Corpo de Bombeiros. Finalmente, é preciso que se entenda
que, tanto em São João dei-Rei como em Ouro Preto,
Congonhas, Tiradentes, Diamantina, Prados, encontra-se não
apenas o patrimônio daquela gente mas também o patrimônio
nacional, o patrimônio do povo brasileiro. E a contrapartida
dos Governos Federal e Estadual, principalmente do primeiro,
é muito pequena para ajudar as Prefeituras e as comunidades
a preservarem esse patrimônio.
Talvez o respaldo popular ao Prefeito seja, exatamente, um
resultado da omissão da administração pública no que diz
respeito à necessidade de se dotar a cidade não apenas de
uma infra-estrutura turística para promover o seu
desenvolvimento mas também de uma infra-estrutura urbana
para dar àquela gente honrada, digna e hospitaleira
condições mínimas de vida. E preciso, portanto, que se saiba
que o quadro é muito complexo, multo maior do que esse que a
imprensa divulga agora, com essa atitude do Prefeito.
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Esperamos que esse fato lamentável sirva como um alerta aos
Governos Federal e Estadual para que sejam destinadas às
cidades históricas verbas necessárias e suficientes para a
conservação do patrimônio histórico e para o desenvolvimento
dos municípios. Muito obrigado.

3? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/9/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas.
Srs. Deputados, estamos ocupando esta tribuna para fazer um
comentário positivo a respeito do Primeiro Plano de
Fiscalização, iniciado no primeiro dia de agosto, e que
traz, felizmente, um resultado muito positivo para o Estado
de Minas Gerais, em relação ao incremento das suas receitas.
E importante falarmos sobre receita, porque o plano mostra
que ainda existe um grande percentual da receita de ICMS
sonegado por contribuintes mineiros.
Hoje, mais do que nunca, quando todos os poderes
tributantes sofrem com as penúrias dos recursos públicos
para arcarem com suas despesas de servidores, investimentos,
educação, saúde, etc., é importante ressaltarmos que um bom
desempenho da receita significará, em Minas Gerais, aumento
de salários para os servidores públicos, eis que a política
salarial do Governador do Estado está vinculada diretamente
ao incremento da receita. Assim sendo, aumentando-se a
receita, também existe a satisfação de outros itens
essenciais á sobrevivência da sociedade.
E preciso que o Estado, com esta recessão violenta que

atravessa há alguns anos, tenha recursos para investir,
porque o investimento gera emprego, e o emprego mata a fome
e sacia a necessidade dessa leva imensa de pessoas que estão
sempre em busca de um emprego para sua família.
A receita de ICMS, no mês de agosto, teve um desempenho
bastante significativo, pois apresentou um crescimento real
de 6,4% acima da inflação, somando CR$18.400.000.000,00
contra CR$3.100.000.000,00 no mês anterior, com variação
nominal de 40,2% e crescimento real de 6,4%.
E importante salientarmos que, apesar desse quadro
recessivo que agora nos parece estar chegando ao seu final,
Minas Gerais é o 2g Estado no "ranking" nacional em relação
ao PIB e em relação á sua receita, só perdendo para o Estado
de São Paulo. Minas Gerais teve o segundo melhor desempenho
no mês de agosto, perdendo para o Estado da Bahia, que teve
crescimento real de 9,4%.
Verificamos que, se, por um lado, o aumento da receita veio
também do incremento do nosso comércio e da nossa indústria,
que tiveram bons desempenhos, podemos também afirmar que o
grande responsável pelo aumento da receita foi, sem dúvida,
o Primeiro Plano de Fiscalização, iniciado no mês de agosto.
Ele proporcionou, em receita direta, a importância de
US$8.600.000,00 e, indiretamente, proporcionou mais
US$21.400.000,00 de receita para o nosso Estado.
Essa receita significa mais distribuição de ICMS para os
municípios mineiros, mais recursos para o pagamento de
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servidores públicos, mais recursos para a educação, mais
recursos para a saúde e, principalmente, um fator que
considero extremamente positivo para o Estado, hoje, que é
fazer investimentos com essa receita, para que esses
investimentos possam gerar empregos.
No mês de setembro, de acordo com dados preliminares da

Secretaria da Fazenda, já temos um desempenho melhor que o
do mês de agosto, quando a receita apresenta um crescimento
nominal, até o dia 17 deste mês, de 48%, se comparado com o
mês anterior.
Portanto, quero cumprimentar o Sr. Secretário da Fazenda, o

Superintendente da Receita, Dr. Renê, e todos os servidores
fiscais e fazendários que, nestes meses de agosto e
setembro, estão dando todos os seus esforços em prol do
aumento das receitas públicas do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/9/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Deputado Amilcar
Padovani, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, exatamente no
dia 23/9/1909, o Presidente Nilo Peçanha autorizou a
abertura das primeiras escolas de técnicos em território
brasileiro. A partir de então, esse dia se tornou marco de
valorização dos cursos técnicos.
Num Pais de mais de 33 milhões de miseráveis, onde existem
à disposição tecnologias de porte para produção de
alimentos, terras suficientes para alimentar todo este povo,
e riqueza que poderia colocar-nos em pé de igualdade com as
grandes potências mundiais, a atividade do técnico de nível
médio merece ser mais respeitada e valorizada.
Hoje, quando se comemora o Dia do Técnico Industrial,
profissão regulamentada pela Lei ng 5.524, de 1988, e pelo
Decreto ng 90.922, de 1985, esse nos leva a pensar sobre a
importância desse profissional num Pais de tão grandes
proporções e de infinitas dificuldades.
Valorizar o ensino médio é ampliar as opções para os
jovens, que, em sua maioria, transformam em frustrações o
sonho da universidade. A cada dia, as escolas superiores se
tornam mais seletivas, e são poucas as que se aprimoram nos
projetos de pesquisa e de expansão tecnológica.
Ao contrário dos cursos técnicos, que a cada dia se

aproximam mais da realidade cotidiana do povo brasileiro,
preenchendo espaços e criando opções de mercado para
milhares de jovens brasileiros.
O técnico industrial é um operário especializado e cumpre
hoje uma função no desenvolvimento sócio-econômico do País-
Além dos serviços de assessoramento, são eles que orientam
compras das indústrias, coordenam a execução de projetos,
dão assistência técnica, manutenção de equipamentos, etc.
Enfim, estão distribuídos em quase todos os postos-chaves
das indústrias.
São capacitados através de cursos técnicos
profissionalizantes em centenas de escolas espalhados pelo
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Pais. Mas, com raras exceções, ainda não foram merecedoras
da atenção devida pelos Governos Estadual e Federal.
Aproveito estaoportunidade. não só para parabenizar os
mais de 10 mil técnicos industriais do nosso Estado, como
também para cobrar do Governo maior atenção a esses cursos,
criando condições para que esses estudantes, futuros
profissionais, possam se capacitar adequadamente para
enfrentar os problemas que o futuro lhes reserva.
Dos técnicos agrícolas, colocamo-nos lado a lado, para

valorizá-los profissionalmente e conquistar da sociedade o
respeito que a profissão merece.
Também aproveitamos a oportunidade para cobrar das empresas
salários dignos para esses profissionais, condições de
trabalho e cursos de reciclagem profissional, já que a
evolução tecnológica supera muito a capacidade de nossas
escolas.
O técnico industrial merece o nosso respeito e o nosso
aplauso pelo trabalho que desenvolve, silenciosamente, na
busca de opções viáveis para o Pais.
Também gostaríamos, neste momento, de pedir o apoio dos
senhores Deputados a um projeto de nossa autoria, que
institui, no Estado, o Dia do Técnico Industrial, como forma
de demonstrar publicamente o apreço desta Assembléia por
esses profissionais.
E. por fim, gostaríamos também de parabenizar as entidades
sindicais e associativistas dos técnicos industriais. As
primeiras cartas sindicais foram concedidas pelo Ministério
do Trabalho em 23/9/87. em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
data que se tornou também um marco da organização da
categoria em todo o País.
Portanto, Srs. Deputados, a valorizar os cursos técnicos em
nosso Pais significa ampliar as opções para a juventude e
para a imensa maioria dos brasileiros que desejam soluções
rápidas e urgentes para os seus problemas imediatos. Muito
obrigado. -

437g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2319193 pelo

Deputado Alvaro Antônio
O Deputado Alvaro Antônio - Sr. Presidente e Srs.
Deputados; o Deputado Ronaldo Vasconcellos está solicitanto
que tramite em regime de urgência o Projeto de Resolução n
1.638/93. da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que aprova as contas do Governo de Minas
Gerais, referentes ao exercício de 1992. Esse requerimento
tem o nosso apoio.
Outro assunto também me traz à tribuna. Na última segunda-
feira, tive a oportunidade de estar em Fortaleza, em
companhia dos Deputados Marcelo Cecé, João Marques e Ermano
Batista. Comparecemos a uma reunião da União Parlamentar
Interestadual - IJPI -, e o principal assunto era o problema
da revisão constitucional. Naquela ocasião, ouvimos a
opinião de vários parlamentares de diferentes Estados; uns
com a preocupação de que a revisão se faça; outros com a
preocupação da necessidade de uma revisão, mas achando que o
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momento seria inoportuno; outros não concordando com a
revisão nem agora, nem amanhã. Sr. Presidente, nós também
tivemos a oportunidade de externar, naquele fórum de
debates, as nossas preocupações com essa revisão
constitucional, num ano pré-eleitoral ou num ano eleitoral.
Essas preocupações são no sentido de que poderiam aparecer
matérias de alto interesse para a Nação e para a população,
mas essas questões poderiam ser perturbadas por interesses
eleitoreiros ou demagógicos. Notamos que uma grande parte
dos Deputados que ali compareceram têm essa preocupação
relativa à possibilidade de haver uma distorção nos
objetivos da revisão constitucional, nesse momento em que o
Pais enfrenta graves problemas, principalmente na área
econômica, que se encontra à beira do caos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos a oportunidade de

apresentar uma sugestão para o problema do Vice-Prefeito
parlamentar. Digo isso aos senhores porque tive a
oportunidade, quando exerci o mandato de Deputado Federal
de ter sido eleito Vice-Prefeito de Belo Horizonte. Naquela
ocasião, não tínhamos a mesma chance de assumir a Prefeitura
porque a Constituição não o permitia, como ainda não o
permite hoje. Por ocasião da elaboração da Constituição de
1988, conseguimos inserir, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que o Vice-Prefeito poderia
assumir o cargo de Prefeito, desde que se licenciasse da
Câmara Federal ou da Assembléia Legislativa. Naquela
ocasião, após uma série de discussões, conseguimos inserir
esse dispositivo na Constituição. Posteriormente, a nossa
emenda estabeleceu que os atuais parlamentares que fossem
eleitos Vice-Prefeitos poderiam assumir o cargo de Prefeito,
sem perder o mandato. Depois, isso foi superado, e, ainda
hoje, o Deputado eleito Vice-Prefeito não pode assumir o
cargo de Prefeito. O interessante é que o Vice-Prefeito não
tem cargo, mas vive na expectativa do exercício do cargo. O
que propomos é que o Vice-Prefeito possa se licenciar de seu
mandato de Deputado Estadual ou Federal e exercer, em
caráter temporário, o cargo de Prefeito de uma Capital ou de
qualquer outra cidade do interior.
Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, Srs.

Deputados, é um requerimento que estou encaminhando ao Sr.
Governador do Estado e aos Secretários Dano Rutier e
Paulo Paiva, no sentido de que eles façam uma previsão
orçamentária para que os moradores de vilas e favelas não
paguem suas ligações de água. Estamos na militância
política, nesta Capital, e temos a oportunidade de verificar
que a população mais pobre não está agüentando pagar água e
luz. Aliás, quem não tem água também não tem condições de
pagar a ligação da rede de água e esgoto. Essa nossa
solicitação ao Sr. Governador é procedente, uma vez que a
COPASA já não cobra as ligações em vilas e favelas. Não
sabemos se essa atitude terá continuidade no próximo ano,
favorecendo as pessoas carentes. Muito obrigado.

438a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/9/93 pelo
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Deputado Eruiiano Batista
O Deputado Emano Batista - Sra. Presidente. Srs.
Deputados, Srs. funcionários da Casa, meus senhores, minhas
senhoras, ontem, fomos agraciados com o óbvio. Os jornais de
grande circulação do Estado registraram a confissão do
Partido dos Trabalhadores no que diz respeito á sua
incompetência em dirigir os destinos de Belo Horizonte.
Essa inapetência para o poder já era de nós todos

conhecida, entretanto, o exercido da propaganda engenhosa,
comportamento condenável pelo Código de Defesa do
Consumidor, levou o PT a seduzir a população de Belo
Horizonte e a ganhar as eleições. Essa confissão de
incompetência, jogando a culpa no pseudo-Prefeito, Dr.
Patrus Ananias, é apenas uma evasiva, a fim de que o partido
se escuse de sua responsabilidade, uma vez que o Dr. Ananias
não representa mais do que uma pálida sombra de um processo
falido, de um esquema urdido no qual ele não passa de um
teleguiado, pois todos sabemos que o PT, o partido que
administra a Prefeitura de Belo Horizonte, inchou os quadros
da Prefeitura com funcionários de salários elevados apenas
para aumentar sua arrecadação com a famosa contribuição
partidária equivalente a 30% do salário de cada um desses
funcionários. Essa atitude provoca inveja até mesmo ao PC
Farias, que gostava de arrebanhar os seus 20% ou 25%,
conforme a imprensa está cansada de registrar.
Ontem, Sra. Presidente e Srs. Deputados, o PT foi á
imprensa fazer sua propaganda política e mostrou imagens de
todo o Brasil, mas o fez de maneira distorcida,
proporcionando ao povo brasileiro a oportunidade de ver a
forma errada como o PT mostra os fatos que acontecem no
Brasil. Mostrou, por exemplo, uma tribo ianomâmi, mas não
disse que essa tribo não mora em território brasileiro, mas
em território venezuelano. Mostrou um cidadão espancado pela
policia, nas não mostrou outro quadro onde militantes do PT
apedrejavam soldados Mostrou uma série de fatos que
representam pura enganação para seduzir e iludir a população
brasileira. O PT devia mostrar os quadros e as imagens de
Belo Horizonte. Devia mostrar a tortura a que é submetida a
população de Capitão Eduardo ou do Bairro Beija-Flor, com
seus esgotos a céu aberto, ruas esburacadas e sem
transportes ou assistência á saúde. Devia mostrar á
população do Brasil a situação de penúria em que vivem os
habitantes dos bairros mais longínquos da cidade, cercados
de sujeira. Devia mostrar a situação terrível por que passam
os habitantes do Bairro Urca, paradoxalmente moradores da
Avenida Beira Mar, mas de um mar de fezes existente no fundo
de suas casas, onde há um terrível esgoto a céu aberto,
verdadeiro foco de epidemias.
Era Isso, Srs. Deputados, que o PT precisava mostrar e não

mostra. Eu queria ver agora os Deputados do PT mostrando sua
cara, justificando tais erros e confessando o pecado de
terem iludido e seduzido a população de Belo Horizonte, com
essa propaganda enganosa.
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Srs. Deputados, é isso que o povo precisa sentir e saber. É
isso que os Deputados, os politicos que representam a
verdadeira consciência do Estado e do Pais precisam
implantar na consciência do povo brasileiro. Precisamos nos
conscientizar do nosso papel e procurar evitar aquele fato
terrivel, ocorrido em 1989, quando as forças de centro se
dispersaram e acabaram sobrando para o segundo turno as duas
piores opções. Isso pode se repetir agora, em 1994. E
necessário, então, que os homens de consciência, os homens
que pensam e que agem com a disposição e o desejo de servir
se unam para evitar que o Brasil seja novamente seduzido e
apeado.
Esperamos que o Dr. Ananias faça uma reflexão baseada
naquele cartaz, que não é anônimo ou apócrifo como o outro
que o antecedeu, pois é assinado pela Federação das
Indústrias, pela Federação dos Bancários, pela Federação dos
Ferroviários, pela CGT, pela Força Sindical e pelo Sindicato
dos Professores Públicos de Minas Gerais, no qual se lê; "O
PT é; na oposição, democracia; na situação, arrocho e
ditadura". Façam, senhores do PT, uma reflexão. Parem de
enganar, de seduzir e passem a olhar com a consciência de
homens públicos que querem realmente o bem-estar da
sociedade.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 7 de outubro de 1993

ATA

ATA DA 4449 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.705 ao
1.710/93 - Requerimentos do no 4.782 ao 4.800/93 -
Requerimentos do Deputado José Braga e da Comissão de Defesa
do Consumidor - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Hely Tarquinio, Paulo Pettersen (2), Homero Duarte, Mauri
Torres, Tarcísio Henriques (2), Ibrahlm Jacob e Jaime
Martins - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Ronaldo Vasconceilos, Roberto Amaral, Hely Tarquinio,
António Carlos Pereira; questão de ordem; discursos dos
Deputados Marcos Helénio, Bené Guedes, José Militão e Maria
Elvira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 808/92, 1.591 e 1.511/93; aprovação - Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei ng 1.304/93; requerimento do Deputado Bernardo Rubinger
(adiamento da discussão); aprovação - Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.310/93; requerimento do Deputado Bernardo Rubinger
(adiamento da discussão); aprovação - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Tarcísio Henriques (2), Jorge
Hannas, José Braga. Elmiro Nascimento, José Braga e Elisa
Alves; aprovação - requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor; aprovação - 2g Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 22/92; apresentação de Emendas do nQ 96 ao
243; encerramento da discussão; envio do projeto, com as
emendas, à Comissão de Administração Pública - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Álvaro 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 - Eduardo Brás - Edward Abreu - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinlo - Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Maria Elvira -
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Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura das atas das reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições-
0 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 1.705193

Disciplina a construção de aterros-barragens nas rodovias
estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l -. Na elaboração de projetos para a construção de
qualquer rodovia no Estado, o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá como um
dos princípios basilares na locação de qualquer estrada o
aproveitamento dos recursos hidricos das regiões atingidas,
com a construção de aterros-barragens.
Parágrafo único - O DER-MG aproveitará, para as definições
dos aterros, os estudos e levantamentos das bacias
hidrográficas do território mineiro.
Art. 2Q - Os proprietários das áreas inundadas, resultantes
dos aterros, serão indenizados pelo Governo do Estado, e as
aguadas formadas serão de doninio público para atendimento
às populações circunvizinhas.
Art. Sg - A conservação, a fiscalização e as formas de

utilização desses recursos hidricos serão de
responsabilidade conjunta das Secretarias de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos e de Transportes e Obras
Públicas.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Este projeto de lei pretende oferecer

condições para que haja melhor exploração de nossos recursos
hídricos e, nas áreas especificas, reverter os efeitos da
seca, dando melhores condições para a lavoura, vocação
primeira de nosso Estado.
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Assim sendo, entendemos que não podemos desperdiçar
recursos e que temos de utilizar todos os meios ao nosso
alcance para estimular a produção e o desenvolvimento.
Tecnicamente isso é possível, pois muitos aterros-barragens
já têm sido feitos em outros Estados. Com  este projeto,
queremos disciplinar e sistematizar essa prática, de acordo
com os estudos e o planejamento feitos pelo Executivo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Política Energética e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nç 1.706/93
Institui o Dia Estadual do Guarda de Trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia Estadual do Guarda de

Trânsito, como data comemorativa.
Art. 2 - O Dia Estadual do Guarda de Trânsito será

comemorado, anualmente, na sexta-feira que fizer parte da
Semana do Trânsito, instituída pela Resolução flQ 420, de
31/7/69, do Conselho Nacional de Trânsito-
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A proposição de lei em tela encontra guarida

constitucional no que dispõe o art. 210 da Carta mineira.
Por outro lado, a instituição do Dia Estadual do Guarda de

Trânsito tem como objetivo prestigiar esse profissional, que
desempenha uma relevante função no dia-a-dia das cidades,
principalmente as de grande porte.
Trata-se, pois, de justa valorização de toda a categoria

dos guardas de trânsito, que, investida de suas atribuições,
exerce importante papel no combate à violência no trânsito.
Pelas razões aduzidas, contamos com o apoio de nossos pares

â presente proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Defesa Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c
o art. 104, Inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.707/93
Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora do

Belo Ramo do Bairro Jaqueline, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Nossa Senhora do Belo Ramo do Bairro Jaqueline, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Antônio Pinheiro
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Justificação: A entidade em apreço é uma associação civil
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito
privado, de caráter filantrópico e de duração ilimitada.
O objetivo da associação é a ação social em prol da
comunidade, bem como a obtenção de melhoramentos para o
bairro. Seu estatuto está registrado no Cartório de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte, e atestado do Juiz
de Direito da loa Vara Cível comprova o atendimento às
exigências legais para o reconhecimento da utilidade pública
de entidade.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da
associação, espero o apoio dos pares á 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
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.708/93
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira

Comunitária e de Pais para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO -, 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
Brasileira Comunitária e de Pais para Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A Associação Brasileira Comunitária e de Pais

para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO - é uma entidade
de natureza filantrópica Que objetiva mobilizar a comunidade
e, dentro dela, os pais, com vistas à prevenção do abuso de
drogas.
E de conhecimento público a triste situação de crianças e
adolescentes dependentes de drogas. Cada vez maior é o
número de adolescentes que, nos arredores da escola, de casa
ou do trabalho, encontram "condições favoráveis" de acesso
às drogas.
Logo, dada a situação alarmante, a entidade que trabalha

para dar sua contribuição para a prevenção desse abuso deve
ser reconhecida por lei como de utilidade pública.
Para tanto, contamos com o apoio de nossos pares 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 1.709/93
Declara de utilidade pública a Associação Regional das
Microcooperativas de Produção Agrícola - ARMICOPA -' com
sede no Município de Teófilo Otõni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional das Microcooperativas de Produção Agrícola -
ARMICOPA -, com sede no Município de Teôfilo Otõni.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g -Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Regional das Microcooperativa de

Produção Agrícola - ARMICOPA - tem por objetivo promover os
valores ligados à vida, à cultura e ao trabalho das
comunidades rurais, defendendo o direito à posse da terra,
sem deixar de atender aos padrões ditados pela ecologia e
pelo bom aproveitamento da terra.
A entidade está em pleno e regular desenvolvimento desde
janeiro de 1990, e a sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem nenhuma remuneração pelo desempenho
dos cargos que ocupam.
Como a entidade preenche os requisitos exigidos pela lei
para o reconhecimento de sua utilidade pública, solicito o
apoio dos nobres pares à aprovação do presente projeto de
lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.710193
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Amigos do Bairro Icaivera Betim, com sede no Município de
Bet i m.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Amigos do Bairro Icaivera Betim, com sede no
Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993

o José Militão
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Icaivera Betim é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
com sede e foro na cidade de Betim. Possui como objetivos

2

 

 tratar dos interesses coletivos e desenvolver atividades
sociais e assistenciais, a fim de obter dos órgãos públicos
ou particulares todos os melhoramentos sociais e

E

	

	urbanísticos necessários aos habitantes da Rua Mussum e de
toda a comunidade do Bairro Icaivera Betim.
Seu estatuto está registrado no Cartório do Segundo Ofício
de Notas de Belo Horizonte, a fls. 211, sob o ng 1.021, do
Livro nQ 6 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Conforme
atesta o Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Betim, Dr.

o Antônio Saraiva Rios, a entidade está em pleno e regular
funcionamento, e sua diretoria é composta de pessoas
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idôneas, que não auferem remuneração pelo exercício de seus
respectivos cargos-
- 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 4.782/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIO com vistas à inclusão
do Município de Santo Antônio do Aventureiro no Projeto
Mutirão. (- A Comissão de Política Energética.)
NQ 4.783/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
aquisição de uma ambulância , para o Município de Santo
Antônio do Aventureiro. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
Ng 4.784/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de uma ponte sobre o rio
Angu, no Município de Santo Antônio do Aventureiro. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.785/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um centro de saúde na sede do Município de
Santo Antônio do Aventureiro.
NQ 4.786/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
sejam feitas 80% da rede de esgoto do Município de Santo
Antônio do Aventureiro. (- Distribuídos à Comissão de Saúde
e Ação Social.)
NQ 4.787/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja asfaltada a via principal de
acesso ao Município de Santo Antônio do Aventureiro. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.788/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
aquisição de uma ambulância para o Município de São Gonçalo
do Pará.
NO 4.789/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
liberação de verba para construção de casas populares no
Município de Madre de Deus de Minas. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.790/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que
seja construída uma quadra poliesportiva na Escola Estadual
da Capela, no Município de Madre de Deus de Minas. (- A
Comissão de Educação.
Ng 4.791/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um posto de telefonia na zona rural do
Município de Madre de Deus de Minas. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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Ng 4.792/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de verba para reforma de escolas municipais da
zona rural do Município de Madre de Deus de Minas.
No 4.793/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de um ginásio poliesportivo no Município de
Japara 1 ba.
NQ 4.794/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de um ginásio poliesportivo no Município de
Divisa Nova. ( - Distribuídos á Comissão de Educação.)
NQ 4.795/93, do Deputado Ibrahim ,Jacob, solicitando seja

enviado oficio ao Diretor da PETRDBRAS. parabenizando aquela
empresa pelos 40 anos de realizações em favor da sociedade
brasileira.
NQ 4.796/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do advogado Manoel Ferreira, ocorrido em agosto, na cidade
de São Francisco. (- Distribuídos á Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.797/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje um voto de
congratulações com o povo e as autoridades de Dores do
tndaiá pela passagem do lOBo aniversário de emancipação
política e administrativa daquele município.
NQ 4.798/93, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com
vistas a que a Comarca de Caratinga seja dotada das
condições mínimas necessárias para a consecução de
justificação judicial, em cumprimento ao comando contido no
art. 202, 2, da Constituição Federal. (- Distribuídos á
Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 4.799/93, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
autorizada a mudança da data de vencimento das contas de
energia elétrica dos contribuintes mineiros para o SQ dia
útil de cada mês. ( - A Comissão de Política Energética.)
No 4.800/93, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando
seja agilizada a liberação do documento de ocupação
provisória das parcelas do Projeto Craúno e sejam liberados
os repasses dos recursos programados no Orçamento com vistas
ao inicio dos estudos contratados pela RURALN1INAS. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado José Braga, solicitando seja apreciado em
regime de urgência o Projeto de Lei nQ 1.501/93, do Tribunal
de Contas.
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente Regional da CEF de Belo
Horizonte para que preste informações acerca de conjuntos
habitacionais que relaciona.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa Comunicações dos Deputados

Hely Tarquinio, Paulo Pettersen (2), Homero Duarte. Mauri



164

Torres, Tarcísio Henriques (2), Ibrahim Jacob e Jaime
Martins.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Roberto Amaral, Hely
Tarquinlo e Antônio Carlos Pereira proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Gostaria de aproveitar

a oportunidade para dirigir uma questão de ordem à Mesa. Na
24sá Reunião Extraordinária da Mesa desta Assembléia, foi
deliberado, a partir de uma solicitação da ASFAS, que
haveria uma atuação pessoal dos Deputados na Campanha pela
Cidadania contra a Fome e a Miséria.
Quero destacar que, de minha parte, não há nenhum
questionamento quanto ao desconto que foi realizado no
contracheque. Aliás, esse é o caminho mais correto. E o
caminho melhor, isto é, nós, dos nossos recursos,
retirarmos uma parcela, destinando-a à campanha de combate à
miséria e á fome. O que eu questiono, e é esta a questão de
ordem que dirijo à Mesa, é o fato de que os recursos, uma
vez descontados em nossos contracheques, sejam canalizados à
ASFAS. Existe um Comité de Combate á Miséria e à Fome,
constituído de inúmeras entidades, com as quais inclusive a
ASFAS tem contato.
Se queremos fazer doações para a campanha, que o façamos

diretamente. A Assembléia não precisa de intermediários para
isso. Foi feito o desconto. Nós, parlamentares como um todo,
contribuímos, e a Assembléia, agora, deve repassar os
recursos diretamente para o comitê, que hoje está
responsável pela coordenação do processo.
No parecer que consta na ata da reunião da Mesa, faz-se
uma analogia com o procedimento relativo aos servidores.
Quero lembrar que, no caso dos servidores, foi solicitada
uma autorização para que se fizesse o desconto.
Assim sendo, gostaria de encaminhar à Mesa um
questionamento contra a decisão, não quanto ao desconto,
pois eu o defendo e creio, até, que poderia ser maior, mas
um questionamento quanto ao fato de que a Assembléia não fez
diretamente o repasse e teve que se utilizar da ASFAS para
isso. Muito obrigado. -
- Os Deputados Marcos Helnio, Bené Guedes, José Militão e

Maria Elvira proferem discursos, que serão publicados em
outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Hely
Tarquinio, Líder do PP - designação do Deputado João Marques
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como membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira;
pelo Deputado Paulo Pettersen, Líder da Minoria (2) -
informando que ele deixa de participar da Vice-Presidência
da Comissão de Politica Energética e como membro efetivo da
Comissão de Fiscalização Financeira (Ciente. Cópia às
lideranças.); pelo Deputado Homero Duarte - Informando a
constituição do Bloco de Atuação Parlamentar, reunindo seis
Vereadores à Câmara Municipal de Nepomuceno (Ciente.
Publique-se.); pelo Deputado Mauri Torres - falecimento do
Sr. Cláudio Tiago de Patrocinio, em João Monlevade; pelo
Deputado Tarcísio Henriques (2) - falecimento do Sr.
Dionisio Chagas e do Sr. Onofre Correia Neto, ambos em
Çataguases; pelo Deputado tbrahim Jacob - falecimento do Dr.
Angelo Moreira Barletta, em Ubá; pelo Deputado Jaime Martins
- falecimento da Sra. Dulce Rocha Maciel, em Divinópolis
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei ngs 808/92. 1.591 e 1.611/93. (-
A sanção.
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.304/93, do
Deputado Tarcisio Henriques, que cria linha de transporte
coletivo rodoviário entre as cidades de Cataguases e Passos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, que
solicita adiamento da discussão do parecer. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei ng 1.310/93. do Deputado Tarcísio
Henr i ques.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, que
solicita adiamento da discussão do parecer. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Tarcisio Henriques (2) - regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei ng 1.592/93, do Governador do
Estado, e reunião conjunta das comissões para apreciação do
Projeto de Lei ng 1.592/93, do Governador do Estado; Jorge
Hannas - regime de urgência para a tramitação do Projeto de
Lei ng 1.664/93, de sua autoria; José Braga - análise, em
reunião conjunta das comissões, do Projeto de Lei
Complementar ng 29/93; Elmiro Nascimento - regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei Complementar ng
29/93; José Braga - regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei ng 1.501/93, do Tribunal de Justiça; Elisa
Alves - encaminhamento de oficio ao Presidente da CONAB, em
Minas Gerais, e a seu Superintendente Regional, solicitando
informações sobre as condições em que se encontram estocados
os grãos no Estado de Minas Gerais; e pela Comissão de
Defesa do Consumidor - envio de expediente à
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Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal,
solicitando informações acerca dos conjuntos habitacionais
de Itaúna.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de Justiça, que
contém a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com as emendas que
apresenta. As Comissões de Administração Pública, Assuntos
Municipais e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação
do projeto, com as emendas apresentadas. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNç 22192 COMPLEMENTAR

EMENDA NQ 98
Dê-se ao inciso VIII do art. 9g a seguinte redação:
"Art 9g - . . ...................
VIII - de Barbacena, Patos de Minas e Sete Lagoas, cinco

Juizes.
Por conseguinte, suprima-se do inciso X do art. 9Q a
expressão ". . . . Patos de Minas e dê-se ao Anexo 1,
Classificação das Comarcas, item II, nQ 31, a seguinte
redação:
'Anexo 1
31. Patos de Minas .............
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Elmiro Nascimento

EMENDA NQ 97
Suprima-se no inciso X do art. 9g

Conselheiro Lafaiete ....
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

os termos:

EMENDA Ng 98
Dê-se ao inciso VII do art. 90 a seguinte redação:
'Art. 9g - .. ........................
VII - de Betim, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Poços de
Caldas e Teõfilo Otôni, seis Juizes de Direito;'.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
José Bonifácio

EMENDA NQ 99
Incluam-se no inciso IV do Anexo 1 os termos: '9 - Barroso

renumerando-se os demais incisos.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA Ng 100
Incluam-se no Anexo II os termos: '23 - Barroso Barroso,

renumerando-se os demais incisos.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
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José Bonifácio
EMENDA Nç 101

Incluam-se no inciso III, Entrância Intermediária, do Anexo
1 as Comarcas de Ibirité e de Ribeirão das Neves e excluam-
se do inciso IV, Entrância Inicial, do Anexo 1 as referidas
comarcas.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1993.
José Militão

EMENDA NO 102
Inclua-se no inciso III do Anexa 1 a seguinte expressão,

renumerando-se os demais incisos:
95 - Ribeirão das Neves ...............................
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NO 103
Exclua-se do inciso IV do Anexo~I a seguinte expressão:
"Ribeirão das Neves".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NQ 104
Suprima-se o 4g do art. 12
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NQ 105
Dê-se á alinea 'c" do inciso 1 do art. 20 a seguinte

redação:
"Art. 20 - ....................

c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estaduais ou municipais em face da Constituição do
Estado;".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA No 106
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, uma pensão mensal
correspondente á totalidade da remuneração ou proventos do
falecido, observado o disposto no § 4Q do art. 36 da
Constituição do Estado.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 107
Acrescente-se ao art. 62 o seguinte inciso:
"Art. 62 - ............................
XLII - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos
oficiais de registros e dos prepostos deles, na forma
definida pela lei federal que lhes regular as atividades e
disciplinar as responsabilidades.".
Acrescente-se ao art. 64 o seguinte inciso:
"Art. 64 - ...........................................
III - exercer a fiscalização a que se refere o inciso XLII

do art. 62 desta lei.".
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Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 108
Acrescente-se ao art. 161 o seguinte parágrafo único:
"Art. 161 - .
Parágrafo único: E facultado ao magistrado afastar-se do

exercido da função, sem prejuízo de direitos e vantagens,
para exercer mandato de Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros - AMAGIS.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NO 109
Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
"Art. 52 - O Órgão Especial será constituído pelo

Presidente, pelo Vice-Presidente e por 23 (vinte e três)
Juizes de maior antigüidade no Tribunal, respeitado o quinto
constitucional.!!.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NO 110
A alínea "c" do parágrafo único do art. 149 passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 149 - ......................................
Parágrafo único - . . .....................................
c) licença para tratamento de saúde.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NQ 111
Dê-se ao art. 125 a seguinte redação e suprima-se o
parágrafro único do referido artigo:
"Art 125 - Por antiguidade na entrância entender-se-á o

tempo líquido de efetivo exercício nela, não se descontando
somente as interrupções por 8 (oito) dias de luto ou
casamento, férias, afastamento referido nos incisos 1 e TI e
no parágrafo único do art. 166 desta lei, prazo marcado para
o Juiz promovido ou removido reassumir o exercício (art.
114, 6 lQ, e art. 205 desta lei), licença para tratamento de
saúde e licença para gestante.".
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA Ng 112
Suprima-se o Sg do art. 155.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA Ng 113
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O Poder Judiciário ordenará no sentido de

prover as Comarcas do interior do Estado de casas de moradia
para os Juizes.
Parágrafo único - O Executivo providenciará a alocação de
recursos necessários ao Poder Judiciário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NQ 114
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Suprima-se o art. 324.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA Nç 115
Acrescente-se ao art. 323, após "Tribunais":

e Comarcas onde servir mais de um Juiz ....
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 116
Inclua-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - Para cada grupo de 50.000 (cinqüenta mil)

habitantes, haverá na comarca um cartório de Registro de
Imóveis, um de Registro Civil e um de Protestos, cabendo ao
Tribunal fixar-lhes a jurisdição.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA No 117
Acrescente-se ao art. 322 o seguinte parágrafo único:
"Art 322 - .............................
Parágrafo único: A vedação deste artigo se estende a
Promotores de Justiça e Delegados de Policia.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Nenriques

EMENDA NQ 118
O art. 48 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 48 - Os Tribunais de Alçada com sedes em Belo

Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia se comporão,
respectivamente, de 47 (quarenta e sete) Juizes, o primeiro,
e de 17 (dezessete) os dois outros, dividindo-se em Câmaras
de 5 (cinco) membros cada uma, e com competência
estabelecida em Regimento Interno.

l - Cada Tribunal terá um Presidente e um Vice-
Presidente que não integrarão as Câmaras.

- O Tribunal de Justiça fixará a jurisdição dos
Tribunais de Alçada.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA No 119
Suprima-se o texto contido na alinea "c", inciso II do art.

4Q.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993,
Tarcísio Henriques

EMENDA NO 120
Suprima-se o art. 313.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 121
Suprima-se o art. 145.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 122
Suprima-se o art. 143.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques
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EMENDA Ng 123
Dê-se a seguinte redação ao art. 142:
"Art. 142 - Os magistrados terão direito a férias anuais

por 60 (sessenta) dias, sendo 30 (trinta) dias de férias
coletivas, de 2 a 31 de janeiro, e 30 (trinta) dias de
férias individuais, em escala elaborada no inicio de cada
ano.
Parágrafo único - Ao magistrado que, por motivo de plantão

ou de serviço eleitoral, não tiver gozado férias coletivas,
serão concedidas férias individuais, mediante autorização do
Presidente do Tribunal de Justiça.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 124
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - O mandato de Juiz de Paz será de 4 (quatro)

anos, coincidindo sua eleição com a dos Prefeitos
Municipais.
Parágrafo único - Para se alcançar a coincidência de

mandatos, a primeira eleição de Juiz de Paz será feita em 21
de abril de 1993, extinguindo-se os mandatos em 31 de
dezembro de 1996.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 125
Acrescente o seguinte artigo onde convier:
"Art .....- O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei

para distribuição a todos os Juizes, Promotores de Justiça e
Advogados inscritos na OAB.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA No 126
Acrescente o seguinte artigo onde convier:
"Art .....- Ficam anulados os provimentos de cartórios, a

partir da vigência da Constituição Estadual, que não tenham
sido preenchidos por concurso público de provas e títulos.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NO 127
Inclua-se no inciso II - Entrância Final, do Anexo 1, a

Comarca de São Lourenço e exclua-se do inciso III -
Entrância Intermediária, do Anexo 1, a Comarca de São
Lourenço.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA NQ 128
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier;
"Art. .... - As custas judiciais não ultrapassarão a soma

correspondente a 20% (vinte por cento) do valor das
causas.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA 112 129
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier;
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"Art .....- A Comarca de Varginha, de Entrância Final,
terá 3 (três) Varas Cíveis, 2 (duas) Varas Criminais e 1
(uma) Vara de Feitos diversos.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Dilzon Melo

EMENDA NQ 130
Suprima-se o art. 321.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
José Militão

EMENDA Ng 131
Inclua-se a Comarca de Guanhães no inciso XI do art. 9Q e

substitua-se no flQ 45 do Anexo 1 1 (um) Juiz de Direito por
2 (dois).
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão

EMENDA Ng 132
No Anexo II, retire-se o Município de Campos Altos da
Comarca de Ibià e o Município de Santa Rosa da Serra, da
Comarca de São Gotardo. passando eles a integrar a Comarca
de Campos Altos, de Entrância Inicial.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bernardo Rubinger

EMENDA NQ 133
Dê-se ao inciso X do art. OQ a redação abaixo:
"Art. 9g - . . ...............................
X - de Caratinga, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, Coronel

Fabriciano, Diamantina, Itabira, Itajubá, Lavras, Manhuaçu,
Muriaé, Passos. Pará de Minas. Ponte Nova, Santa Luzia, São
João dei-Rei, Ubá e Varginha. três Juizes de Direito;".
Por conseguinte, suprima-se do inciso XI do art. Qg a

expressão "Diamantina", e dê-se ao Anexo 1, Classificação
das Comarcas, item II, ng 11, a seguinte redação:
"Anexo 1

11. Diamantina .......................................3".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Elmiro Nascimento

EMENDA NQ 134
Dê-se ao inciso XI do art. 9g a redação abaixo:
"Art. 9g - . . .............................................
XI - de Além Paraiba, Alfenas, Almenara, Araçuai, Araxá,
Bocaiúva, Campo Belo, Carangola, Congonhas, Curvelo,
Diamantina, Formiga, Frutal, Guaxupê, Itaúna, Janaúba,
Januária, João Pinheiro, João Monlevade, Lagoa Santa,
Leopoldina, Mantena, Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto,
Paracatu, Pará de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo,
Pirapora, Santos Dumont, São Francisco, São Lourenço, São
Sebastião do Paraiso, Timóteo, Três Corações, Unaí, Viçosa e
Visconde do Rio Branco, dois Juizes de Direito!!.
Por conseguinte, dê-se ao Anexo 1, Classificação das

Comarcas. item III, flQ 60, a seguinte redação:
"Anexo 1

60. João Pinheiro .......................................
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Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993-
Elmiro Nascimento

EMENDA Ng 135
No Anexo 1, eleve-se de três para quatro o número de Juizes

da Comarca de Patos de Minas, de Entrância Final
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bernardo Rubinger

EMENDA NQ 136
No Anexo II, retire-se o Município de Catuji da Comarca de

Novo Cruzeiro, passando ele a integrar a Comarca de Teófilo
Otôni.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA No 137
Dê-se ao inciso IX do art. 9g a seguinte redação:
"Art. 9g - ...............................................
IX - de Araguari, Ituiutaba, Passos e Pouso Alegre, quatro

Juizes de Direito;".
Por conseguinte, exclua-se do inciso X do art. 9g a Comarca

de Passos, e dê-se ao item 30 do Anexo 1 a seguinte redação:
"Anexo 1

30. Passos ...........................................4"
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Cóssimo Freitas

EMENDA NQ 138
No anexo II, suprimam-se os Municípios de São João do
Oriente e de lapu da Comarca de Inhapim e o Municipio de
Ipaba da Comarca de Caratinga, passando eles a integrar a
Comarca de lapu, de Entrância Inicial.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Paulo Pettersen

EMENDA NQ 139
No Anexo II, inciso 254, inclua-se Oliveira Fortes na

Comarca de Santos Dumont.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Sebastião Helvécio

EMENDA NQ 140
No Anexo II, inciso 24, suprima-se Oliveira Fortes da

Comarca de Barbacena.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA NQ 141
No Anexo II, inciso 24, suprima-se Paiva da Comarca de

Bar bacena.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA Ng 142
No Anexo II, inciso 159, inclua-se Paiva na Comarca de

Mercês.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA NQ 143



173

Inclua-se, no Anexo 1, no título III, Entrância
Intermediária, o item 8, com a seguinte redação,
renumerando-se os demais itens:
"8. Alpinópolis ......................................1".
Por conseguinte, exclua-se o item 2 do Anexo 1, no título
IV - Entrância Inicial • renumerando-se os demais itens.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Cóssimo Freitas

EMENDA NQ 144
No Anexo 1, eleve-se de 4 (quatro) para 6 (seis) o número

de Juizes da Comarca de Araguari, de Entrância Final, sendo
2 (dois) de Vara Criminal e 4 (quatro) de Vara Cível.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Anderson Adauto

EMENDA Ng 145
Acrescente-se o seguinte artigo no capitulo que trata dos

direitos dos servidores:
"Art .....- A cada decênio de efetivo exercício de serviço

público, o servidor terá direito a férias-prêmio, de 6
(seis) meses, com vencimentos e vantagens do cargo, admitida
sua conversão em espécie por opção dele ou, para efeito de
contagem em dobro para fins de aposentadoria, das não
gozadas.

lg - A manifestação de vontade dopedido para a conversão
a que se refere este artigo poderá ser feita até a data de
sua aposentadoria, requerida ou de oficio.
f 2Q - Serão devidos ao cônjuge sobrevivente e aos
herdeiros necessários do servidor, em caso de falecimento
deste, ocorrido quando na atividade, vencimentos e vantagens
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem
contadas em dobro.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA No 146
Acrescente-se onde convier, nas disposições gerais, o

seguinte artigo:
"Art . .... - O tempo de serviço prestado em Serventia do

Foro Judicial por servidor não remunerado será considerado
efetivo exercício do serviço público para percepção de todos
os benefícios e vantagens.

lg - O tempo de serviço será comprovado por certidão de
titular da Serventia ou por Justificação Judicial,
regulamente processada, nos termos do art. 869 e seguintes
do C.P.C., definindo o período da prestação laboral.
§ 2c. - Não havendo elemento para se precisar o mês do
inicio da prestação laboral, será considerado, para anotação
na ficha funcional, o mês de dezembro do ano mencionado, e,
não constando o dia, será considerado o último dia do mês.".
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 147
Acrescente-se onde convier, nas disposições transitórias do
Projeto de Lei Complementar ng 22/92, o seguinte artigo:
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"Art. .... - O prazo para opção previsto no art. 2Q da Lei
ng 9.776, de 11 de junho de 1989, fica reaberto por mais 120
(cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei,
obedecidos os mesmos critérios ali estabelecidos e
considerados válidos os requerimentos já protocolizados."_
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA Ng 148
Acrescente-se no Titulo III - Dos órgãos Auxiliares dos

Juizes - Capitulo 1 - Das Secretarias do Juizo, a figura do
Escrevente Substituto, passando a figurar a seguinte
composição, no lg do art. 277.
a) o Escrivão Judicial;
b) o Escrevente Substituto;
c) o Escrevente Judicial.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA No 149
Acrescente-se, onde convier, no Capítulo dos Direitos dos

Servidores:
"Art .....- Por falecimento do servidor do Poder

Judiciário, será devida ao cônjuge sobrevivente e, em sua
falta, mesmo posteriormente, aos filhos dependentes, menores
ou incapazes, uma pensão mensal correspondente à totalidade
da remuneração ou proventos do falecido, observado o
disposto no 4g do art. 36 da Constituição Estadual, a qual
será paga pela Tesouraria do Tribunal de Justiça.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NO 150
Acrescente-se, onde convier, nas Disposições Gerais;
"Art . .... - D Sindicato dos Servidores Remunerados da

Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais -
SERJUSMIG, é reconhecido pelo Tribunal de Justiça como
entidade representativa da classe, assegurada a participação
de seu representante nas Comissões e nos Grupos de Trabalho
criados pelo Tribunal que envolvam interesses dos
servidores.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NO 151
Acrescente-se no Capitulo dos Direitos dos Servidores;
"Art .....- Ao cônjuge sobrevivente pagar-se-á a
importância correspondente a um mês dos vencimentos e
vantagens que o servidor percebia, para atender às despesas
de funeral e luto.

lg - Quem, na falta do cônjuge sobrevivente, houver
custeado o funeral de servidor do Poder Judiciário será
indenizado pelas despesas comprovadas, até o montante
referido neste artigo.

- O pagamento da indenização será processado e
efetivado na Tesouraria do Tribunal de Justiça
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques
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EMENDA NQ 152
O art. 288 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 288 - Os servidores do Foro Judicial farão jus a

férias anuais na forma do art. 145, observado o inciso rx do
art. 72 desta lei.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NO 153
Acrescente-se no Capitulo dos Direitos dos Servidores:
"Art - ---- - Os servidores do Poder Judiciário têm direito

à promoção pelos critérios alternados de antigüidade e
merecimento, na forma e condições estabelecidas em resolução
do Tribunal.
Parágrafo único - A cada Quadro Especial de Pessoal poderá

corresponder um plano de carreira especifico.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 154
Acrescente-se no Capitulo IV, Titulo VI, o seguinte

dispositivo:
"Art . .... - As penas disciplinares aplicadas aos

servidores perderão seus efeitos, decorrido um ano do
trânsito em julgado da decisão que as houver aplicado, prazo
que será em dobro, no caso de reincidência contado da última
punição, limpando-se a ficha funcional e ficando o servidor
reabilitado, sem mácula.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 155
Dê-se ao inciso XI do art. 9g a seguinte redação:
"Art. 9g - . . ............................................
XI - de Além Paraiba, Alfenas, Almenara, Araçuai, Araxá,
Bocaiúva, Campo Belo, Carangola, Congonhas, Curvelo,
Diamantina, Formiga, Frutal , Guaxupé, Itaúna, Janaúba,
Januária, João Monlevade, Lagoa Santa, Leopoldina, Mantena,
Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto. Paracatu, Pará de Minas,
Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Piui, Santos Dumont,
São Francisco, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso,
Timóteo, Três Corações, Unai, Viçosa e Visconde do Rio
Branco, dois Juizes de Direito.".
Pàr conseguinte, dê-se ao item 89 do Anexo 1 a seguinte

redação:
"Anexo 1

89. Plui .............................................2".
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Cóssimo Freitas

EMENDA NO 156
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Fruta], de Entrância
Intermediária, para Comarca de Entrância Final, aumentando-
se de dois para três o seu número de Juizes.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Anderson Adauto

EMENDA NQ 157
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O Anexo II, nos seus Itens 215 e 293, passa a ter a
seguinte redação:
"215 - Piranga Piranga - Porto Firme - Presidente

Bernardes e Senhora de Oliveira
293 - Viçosa Viçosa - Cajuri - Canaâ - Coimbra -

Paula Cândido e São Miguel do Anta".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Costa

EMENDA NQ 158
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Farão jus ao adicional de periculosidade, no

grau mínimo - 20% (vinte por cento) - os Escrivães,
Escreventes e Oficiais de Justiça, enquanto estiverem no
efetivo exercido de suas funções.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA Ng 159
Altere-se o Anexo 1, de modo que a Comarca de Cataguases

passe a ter quatro Juizes.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 160
Altere-se o Anexo 1, de modo que a Comarca de Guaxupé passe

a ser classificada como Comarca de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA NQ 161
Suprima-se do texto do inciso XI do art. SQ a Comarca de
Itaúna, incluindo-a no inciso X do mesmo artigo.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho

EMENDA NQ 162
A Comarca de Cataguases passa a contar com quatro varas.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 163
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica criada a Comarca de Astolfo Dutra,

classificada como de Entrância Inicial, com uma vara.".
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 164
A Comarca de Bonfim passa a ser classificada como Comarca

de Entrância Intermediária, com uma vara.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcislo Henriques

EMENDA No 165
A Comarca de Além Paraíba passa a ser classificada como

Comarca de Entrância Final, com três varas.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques

EMENDA No 166
A Comarca de Leopoldina passa a ser classificada como

Comarca de Entrância Final, com 3 (três) varas.
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Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA Ng 167
Inclua-se no inciso 'III - Entrância Intermediária" do

Anexo 1 a Comarca de Paraopeba e exclua-se do inciso "IV -
Entrância Inicial' do Anexo 1 a Comarca de Paraopeba.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Militão

EMENDA Ng 168
No Anexo II inclua-se Porto Firme na Comarca de Piranga.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA No 169
No Anexo II item 293, exclua-se Porto Firme da Comarca de

Viçosa.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA No 170
No Anexo 1, item II, inclua-se Santos Dumont na

classificação de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA NO 171
No Anexo 1, item III, ng 107, exclua-se Santos Dumont da

classificação de Entrância Intermediária.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio

EMENDA No 172
A Comarca de São Lourenço passa a ser classificada como

Comarca de Entrância Final, contando com 3 (três) vagas.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA No 173
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art . .... - Os servidores da extinta Caixa Económica do

Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, ora prestando
serviços em órgãos do Poder Judiciário, que tiverem sido
requisitados até 31 de dezembro de 1992, ficam enquadrados
no Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça, nas
respectivas Comarcas.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA Ng 174
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art . .... - A Comarca de Campos Gerais, de Entrância

Final, terá 2 (duas) Varas Cíveis".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Oilzon Melo

EMENDA NQ 175
A Comarca de Piranga passa a ser composta pelos Municípios
de Piranga, Presidente Bernardes, Senhora de Oliveira e
Porto Firme.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques
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EMENDA Ng 176
Altere-se o Anexo 1, citado no § lQ do art. 7g, incluindo-

se onde couber:
"Pirapora, número de Juizes igual a 2 (dois), como comarca

classificada de Primeira Instância e Entrância Final;
Várzea da Palma, número de Juizes igual a 1 (um), como
comarca classificada de Primeira Instância e Entrância
Intermediária.";
e excluindo-se:
"87 - Pirapora, número de Juizes igual a 2 (dois), como

comarca classificada de Primeira Instância e Entrância
Intermediária;
125 - Várzea da Palma, número de Juizes igual a 1 (um),

como comarca classificada de Primeira Instância e Entrância
Inicial.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila

EMENDA Ng 177
Altere-se o Anexo 1, citado no f lQ do art. 7Q, elevando a

Comarca de Janaúba, de Entrância Intermediária, para Comarca
de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993
Wanderley Ávila

EMENDA NO 178
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ------ O Oficial de Justiça terá direito a ajuda de

custo, ao executar intimação fora da sede.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Bonifácio

EMENDA NO 179
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Patrocínio, de Entrância
Intermediária, para Comarca de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Romeu Queiroz

EMENDA NQ 180
No Anexo 1, eleve-se para 2 (dois) o número de Juizes na

Comarca de Pitangui.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira

EMENDA NO 181
No Anexo 1, eleve-se para 2 (dois) o número de Juizes na

Comarca de Itapecerica.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira

EMENDA NO 182
No Anexo 1, eleve-se para 9 (nove) o número de Juizes na

Comarca de Divinõpolis.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira

EMENDA NQ 183
No Anexo 1, fica criada a Comarca de Raposos, de Entrância
Inicial.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira
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EMENDA No 184
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Janaúba, de Entrância
Intermediária, para Comarca de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Marcelo Cecé

EMENDA NQ 185
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Mateus Leme, de Entrância
Inicial, para Entrância Intermediária.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Geraldo da Costa Pereira

EMENDA Ng 186
No Anexo 1, eleve-se para quatro o número de Juizes na

Comarca de Formiga.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira

EMENDA P1Q 187
No Anexo 1, a Comarca de Araxá passa a ser classificada

como Comarca de Entrância Final, com dois Juizes.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NQ 188
Acrescente-se ao Anexo 1
"A Comarca de Pará de Minas passa a contar mais um Juiz de

Direito."
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Antônio Júlio

EMENDA NO 189
Acrescente-se, no Anexo 1:
"Fica criada a terceira vara na Comarca de Pará de Minas.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Antônio Júlio

EMENDA NQ 190
Inclua-se no inciso XI do art. QQ a Comarca de Porteirinha,

passando o inciso 90 do Anexo III - Entrância Intermediária
- a ter a seguinte redação:

"No de Juizes

90. Porteirinha .........................................
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Militão

EMENDA NQ 191
No Anexo 1, eleve-se de um para dois o número de Juizes da

Comarca de Monte Carmelo, de Entrância Intermediária.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Ajalmar Silva

EMENDA NQ 192
Dê-se ao 'caput" do art. 293 a seguinte redação:
"Art. 293 - Aos servidores da Justiça, em geral, são

vedadas, quando em exercido do cargo, a vinculação a
escritório de advocacia, a atividades mercantis e politico-
partidárias, por essas entendidas a participação em órgão de
direção e candidatura a mandato eletivo.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques
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EMENDA No 193
Dê-se ao inciso VI do art. 192 a seguinte redação:
"Art. 192 - ..................................
VI - Comprovar, na data da inscrição, pelo menos dois anos
de efetivo exercício, a partir da colação de grau, como
Magistrado, Promotor de Justiça, Escrivão Judicial,
Contador-Tesoureiro, Oficial de Justiça, Escrevente
Judicial, Advogado ou Servidor Público ocupante de cargo ou
função para cujo desempenho sejam exigidos conhecimentos
privativos de Bacharel de Direito, a juízo da Comissão
Examinadora.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcísio Henriques

EMENDA NO 194
Inclua-se a Comarca de Guanhâes no inciso XI do art. GQ e

substitua-se no ng 45 do Anexo 1 um Juiz de Direito por
dois.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão

EMENDA NQ 195
Inclua-se no inciso II do art. 9g a Comarca de Governador

Valadares.
Por conseqüência, exclua-se a referida comarca do inciso
III do referido artigo e substitua-se no Anexo 1 - Primeira
Instãncla - Entrância Final ng 14, o número de juízes de
Governador Valadares de 10 (dez) para 12 (doze).
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão

EMENDA NO 196
No Anexo II, retire-se o Município de Martinho Campos da

Comarca de Pitangui, criando-se, no Anexo 1, a Comarca de
Martinho Campos, de Entrância Inicial.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Edward Abreu

EMENDA Ng 197
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Guaxupé, de Entrância
Intermediária, para Comarca de Entrância Final.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1993.
Edward Abreu

EMENDA NQ 198
No Anexo II, retirem-se os Municípios de Papagaios e de

Maravilhas da Comarca de Pitangui e o Município de Pequi da
Comarca de Pará de Minas, criando-se, no Anexo 1, a Comarca
de Papagaios, de Entrância Inicial, constituída daqueles
municípios.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Edward Abreu

EMENDA No 199
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os servidores da extinta MinasCaixa que

estavam designados e prestando serviços nos cartórios das
zonas eleitorais do Estado, em 3 de outubro de 1992, passam
a integrar o Quadro de Funcionários do Tribunal de
Justiça.".
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Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Nenriques

EMENDA NQ 200
Inclua-se no inciso II - Entrância Final do Anexo 1 a

Comarca de Santa Rita do Sapucai, e exclua-se do inciso III
- Entrância Intermediária a Comarca de Santa Rita do
Sapucai
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Militão

EMENDA NQ 201
Inclua-se no inciso XI do art. gQ a Comarca de Santa Rita

do Sapucaí
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Mil itão

EMENDA Np 202
Acrescente-se onde convier:
Art ------ Até que se instale a Comarca de Lagoa Dourada,

os feitos judiciais de seu território serão atendidos pela
Comarca de São João dei-Rei.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Anderson Adauto

EMENDA Ng 203
Exclua-se o Município de Pirajuba da Comarca de Conceição
das Alagoas e inclua-se o referido município na Comarca de
Fruta].
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993
Anderson Adauto

EMENDA NQ 204
Eleve-se a Comarca de Esmeraldas, de Entrância Inicial,
para comarca de Entrância Intermediária, fazendo-se a
adaptação necessária no Anexo I.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Arnaldo Canarinho

EMENDA NQ 205
Inclua-se no Anexo 1, inciso IV - Entrância Inicial, número

2. a Comarca de Agua Boa e, no Anexo II, número 4, a Comarca
de Agua Boa, composta por Agua Boa e São Sebastião do
Maranhão. Retire-se, em conseqüência, do Anexo II, número
57, o Município de Agua Boa e do ng 249, da Comarca de Santa
Maria do Suaçui, o Município de São Sebastião do Maranhão.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão

EMENDA Ng 206
No art. 9Q, Inciso X, onde se lê:

- de Caratinga .. e Varginha, três Juizes de Direito:
leia-se:

- de Caratinga - - - Varginha e Viçosa, três Juizes de
Direito;
No art. 9g, inciso XI, onde se lê:
"XI - de Além Paraíba Unai, Viçosa e Visconde do Rio

Branco, dois Juizes de Direito;" leia-se:
'XI - de Além Paraíba ... Unai e Visconde do Rio Branco,

dois Juizes de Direito.".
No Anexo 1. II - Entrância Final, onde se lê:
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"45 - Viçosa ... 2", leia-se:
"45 - Viçosa 3"
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Roberto Amaral

EMENDA Np 207
No art. 9Q, inciso X, onde se lê:

- de Caratlnga ... rtajubã, Lavras - . . e Varginha, três
Juizes de Direito", leia-se:

- de Caratinga Itajubã, Janaúba, Lavras . . . Varginha
e Viçosa, três Juizes de Direito".
No arU 9, inciso XI, onde se lê:
"XI - de Além Paraiba ... Itaúna. Janaúba, Januária -

Visconde do Rio Branco, dois Juizes de Direito", leia-se:
"XI - de Além Paraiba .. Itaúna, Januária ... Visconde do

Rio Branco, dois Juizes de Direito".
No Anexo 1, II - Entrância Final, onde se lê:

Número de Juizes
"1- Alfenas ........................................... 2
2 - Araguari ........................................... 4
19 - Ituiutaba ......................................... 4
20 - João Monlevade .................................... 2
45 - Viçosa ................................. 2",	leia-se:

1 - Alfenas .......................................... 2
2 - Araguari ........................................... 4
19 - Itulutaba ......................................... 4
20 - Janaúba ........................................... 3
21 - João Monlevade .................................... 2
46 - Viçosa .......................................... 3".
No Anexo 1, III - Entrância Intermediária, onde se lê:

Número de Juizes
"1- Abaeté ............................................ 1
2 - Abre Campo ......................................... 1
56 - Jacinto ...........................................
57 - Janaúba ........................................... 2
58 - Januária .......................................... 2
122 - Visconde do Rio Branco ..... -.......... 2". leia-se:
"1 - Abaetê ............................................ 1
2 - Abre Campo ......................................... 1
56 - Jacinto ........................................... 1
57 - Januária ------------------------------------------2
121 - Visconde do Rio Branco ......................... 2".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Roberto Amara)

EMENDA NQ 208
No Anexo II, nQ 141, onde se lê:
"141 - JANAÚBA Janaúba" , leia-se:
141 - JANAÚBA Jana(jba e Jaiba" -

No Anexo II, ng 159, onde se lê:
"159 - MANGA Manga, Jaiba e Matias Cardoso",
leia-se:
"159 - MANGA Manga e Matias Cardoso".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Roberto Amaral

EMENDA NO 209
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No Anexo 1, suprima-se o Município de Alterosa da Comarca
de Areado, criando-se, no Anexo 1. a Comarca de Alterosa, de
Entrância Inicial, constituída daquele município.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Milton Salles

EMENDA Ng 210
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Mateus Leme, de Entrância
Inicial, para Entrância Intermediária.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Milton Salles

EMENDA No 211
No Anexo 1, eleve-se a Comarca de Camanducaia. de Entrância
Inicial, para Entrância Intermediária.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Milton Salles

EMENDA NO 212
Inclua-se no Titulo 1 do Livro VI "Disposições Gerais" o

seguinte art. 319:
"Art. 319 - A"Memória do Judiciário Mineiro", museu do

Poder Judiciário, será diretamente subordinada â Presidência
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e terá como
Superintendente, não remunerado, uni Desembargador,
aposentado ou não, cujo mandato coincidirá com o do
Presidente que o designar.".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Roberto Luiz Soares

EMENDA NQ 213
Eleve-se a Comarca de 8ueno Brandão para a categoria de
Entrância Intermediária, relacionando-a no item III do Anexo

Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo

EMENDA Ng 214
Eleve-se a Comarca de Jacutinga para a categoria de
Entrância Intermediária, relacionando-a no item III do Anexo
1.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo

EMENDA NQ 215
Eleve-se a Comarca de Duro Fino para Entrância Final,
relacionando-a entre aquelas contidas no item II do Anexo I.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo

EMENDA No 216
Eleve-se a Comarca de Pitangui, de Entrância Intermediária,
para Comarca de Entrância Final, fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Arnaldo Canarinho

EMENDA No 217
Eleve-se a Comarca de Leopoldina, de Entrância
Intermediária, para Comarca de Entrância Final, fazendo-se a
adaptaçãonecessária no Anexo I.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
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Bené Guedes
EMENDA NQ 218

Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da
Comarca de Leopoldina, transferindo-a do inciso XI para o
inciso X do art. 9Q e fazendo-se a adaptação necessária no
Anexo 1 -
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Bené Guedes

EMENDA No 219
Crie-se a Comarca de Cristais, formada pelo Município de

Cristais, de Entrância Inicial, com um Juiz, excluindo-se o
referido município da Comarca de Campo Belo e fazendo-se,
para tanto, as alterações necessárias nos Anexos 1 e II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Eduardo Brás

EMENDA NO 220
Eleve-se de dois para três o número de Juizes da Comarca de

Formiga, transferindo-a do inciso XI para o inciso X do art.
9g e fazendo-se a adaptação necessária no Anexo I.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Eduardo Brás

EMENDA NQ 221
Dê-se aos itens 141 e 159 do Anexo II a seguinte redação,
transferindo-se o Município de Jaiba da Jurisdição da
Comarca de Manga para a da Comarca de Janaúba:

ANEXO II
NQ 141 Janaúba Janaúba e Jaiba
NQ 159 Manga Manga e Matias Cardoso
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NO 222
Suprima-se o nome do Distrito de Novo Oriente de Minas do
item 277 do Anexo II.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA Np 223
Suprima-se o nome do Distrito de Periquito do item 3 do

Anexo II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA No 224
Suprima-se o nome do Distrito de Fidelândia do item 277 do

Anexo II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NQ 225
Suprima-se o nome do Distrito de Naque do item 3 do Anexo

''-
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993-
Clêuber Carneiro

EMENDA NQ 226
Suprima-se, no ng 15 do Anexo II, o Distrito de Ponto dos

Volantes.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.



Clêuber Carneiro

Suprima-se, no ng
Limeira.
Sala das Reuniões
Clêuber Carneiro
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EMENDA NQ 227
183 do Anexo II, o Distrito de Rosário da

5 de outubro de 1993.

EMENDA No 228
Suprima-se, no ng 80 do Anexo II, o Distrito de São João do

Pacui
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NQ 229
Suprima-se, no nQ 80 do Anexo U, o Distrito de São João da

Lagoa.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NO 230
Suprima-se o nome do Distrito de Divisa Alegre do item 274

do Anexo II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NQ 231
Suprima-se o nome do Distrito de Sarzedo do item 114 do

Anexo II.
Sala das Reuniões. 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NO 232
Suprima-se o nome do Distrito de Vargem Alegre do item 61

do Anexo II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA NQ 233
Suprima-se o nome do Distrito de Brasilândia de Minas do
item 146 do Anexo II.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA No 234
Suprima-se o Distrito de Sem-Peixe do Anexo II, ng 12.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Clêuber Carneiro

EMENDA Ng 235
Dê-se a seguinte redação ao ng 70 do Anexo II. excluindo-
se, em decorrência, do nQ 64 - Comarca de Carmo de Minas - o
Município de Soledade de Minas:
"Anexo II

70 - CAXAMBU - Caxambu e Soledade de Minas".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Rêmolo Aloise

EMENDA NQ 236
Dê-se ao nQ 254 do Anexo II a seguinte redação:
"Anexo II
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254 - SANTOS DIJMONT - Santos Dumont, Aracitaba, Ewbank da
Câmara e Oliveira Fortes!!.
Em decorrência, dê-se ao ng 24 do Anexo ir a seguinte

redação:
Anexo ri

24 - BARBACENA - Barbacena - Alfredo Vasconcelos - Antônio
Carlos - Barroso - Bias Fortes - Desterro do Meio -
Ibertioga - Paiva - Ressaquinha - Santa Bárbara do Tugúrio -
Santana do Garambéu - Santa Rita do Ibitipoca e Senhora dos
Remédios.
Saia das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Rêmoio Aioise

EMENDA NQ 237
Dê-se ao ng 119 do Anexo ri a seguinte redação:
"Anexo II

119-IPATINGA - Ipatinga, Ipaba e Santana do Paraíso".
Em decorrência, exclua-se do no 170 o Município de Santana

do Paraíso.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Rêmolo Aloise

EMENDA NQ 238
Dê-se ao nQ 39 do Anexo ir a seguinte redação:
"Anexo II

39 - BRUMADrNHO - Brumadinho, Moeda e Rio Manso".
Em decorrência, dê-se ao ng 33 do Anexo ir a seguinte

redação:
"Anexo ri

33 -BONFIM - Bonfim, Cruciiândia e Piedade dos Gerais".
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Rêmoio Aloise

EMENDA NO 239
Exclua-se o Município de Mirabeia da Comarca de Montes
Claros e o Município de Lontra, da Comarca de São João da
Ponte, passando os dois a integrar a Comarca de Mirabeia, de
Entrância Inicial, fazendo-se, para tanto, as adaptações
necessárias no Anexo II.
Saladas Reuniões, 5 de outubro de 1993-
José Braga

EMENDA Ng 240
Dê-se á alínea "a" do Inciso 1 do art. 4g a seguinte

redação:
"Art. 4g .................................................

a) população mínima de 15 mil habitantes;".
Salas das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Braga

EMENDA NQ 241
No Anexo II, suprima-se o Município de Mato Verde da

Comarca de Monte Azul, passando esse município a integrar a
Comarca de Porteirinha.
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Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
José Braga

EMENDA Ng 242
Suprima-se a Emenda ng 51 do Projeto de Lei Complementar ng
22/92, permanecendo, então, o Município de Laranjal
subordinado à Comarca de Muriaé.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Tarcisio Renriques
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da

discussão, foram apresentadas emendas que receberam os ngs
96 a 243. de autoria de diversos Deputados, nos termos do
2g, do art. 195, do Regimento Interno.
A Presidência, nos termos regimentais, devolve o projeto à
Comissão de Administração Pública, para que emita o seu
parecer sobre as emendas.

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 as
extraordinárias de amanhã, dia 6, às 91h30min e às 20h30min,
nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.295193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o projeto de
lei em epígrafe tem por escopo instituir o dia 24 de março
como a data comemorativa da União dos Povos Latino
Americanos.
Publicado em lg /4/93, foi o projeto encaminhado a esta
comissão, para exame preliminar, na forma do Que dispõe o
art. 195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

Fundamentação
A fixação da data comemorativa da União dos Povos Latino -
Americanos, prevista no projeto de lei sob comento,
constitui iniciativa da mais alta importância, pois traduz o
anseio dos povos da América Latina de uma integração que
lhes permita não apenas colocar em evidência seus valores
culturais, mas, sobretudo, superar os desafios com que
defrontam na ordem política, social e econômica.
A medida proposta representa um passo significativo em

busca dessa integração, que é reconhecida pela Constituição
Federal, em seu art. 4g, parágrafo único, como um dos
princípios regedores de nossas relações internacionais.
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Melhor seria se a matéria fosse disciplinada por meio
de legislação federal, visto que, dessa forma, teria
abrangência em todo o território nacional.
Do ponto de vista legal, inexistem óbices à normal
tramitação da proposição.
Entretanto, apresentamos o Substitutivo flQ 1. diante da
necessidade de adaptar o Projeto de Lei no 1.296/93 à
técnica legislativa, sem altérar-lhe o conteúdo.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.296/93, na forma do Substitutivo no 1, abaixo redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
Hp 1.522/93

Institui, no Estado de Minas Gerais, o Dia da União dos
Povos Latino-Americanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Dia
da União dos Povos Latino-Americanos, a ser comemorado
anualmente no dia 24 de março.
Art. 2Q - As Secretarias Estaduais da Educação e da Cultura

estimularão a realização de atividades alusivas ao evento na
rede estadual de ensino e em outros estabelecimentos ou
instituições vinculadas ao poder público estadual.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente e Relatora - Cléuber
Carneiro - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ronaldo
Vasconcel los.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.444193

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

A proposição em exame, do Deputado João Batista, tem por
escopo instituir a obrigatoriedade da entoação do Hino
Nacional pelos alunos das quatro primeiras séries do lQ grau
nas escolas públicas estaduais.
Publicada em 4/6/93, foi a matéria encaminhada,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação e lhe apresentou as
Emendas nos 1 e 2. Em atendimento às normas regimentais,
vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Evidencia-se, de forma muito clara, a preocupação do autor
do referido projeto em cultivar, nas escolas públicas,
valores cívicos fundamentais, entre os quais se inclui o
respeito aos símbolos pátrios. Não há como negar, portanto,
o mérito da sua intenção.
Cumpre-nos, no entanto, dissentir do projeto em tela por
toda uma gama de razões que, a seguir, examinaremos.
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Importa, inicialmente, verificar que a proposição em apreço
parte de um equivoco, observável na justificação que a
acompanha: alguém teria retirado essa prática que iniciava a
criança no respeito ás coisas da Pátria. Ora, a determinação
sobre a entoação do Hino Nacional não foi retirada por
alguém e muito menos por qualquer instrumento legal, visto
que se trata de norma federal, complementada por outra, de
caráter estadual. Estamos referindo-nos á Lei Federal ng
5.700, de ig/9/71, e á Lei Estadual ng 7.451, de 21/12/78.
A legislação federal, no que concerne ao tema, estipula o

seguinte:
"Art. 14 - ...............................................
Parágrafo único - Nas escolas públicas ou particulares, é

obri gatório o hasteamento solene da Bandeira Nacional,
durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. (Grifo
nosso.)

Art. 25 - Será o Hino Nacional executado:

II - Na ocasião do hasteamento da Bandeira Nacional
previsto no parágrafo único do artigo 14".
Por sua vez, a legislação estadual prevê o seguinte:
"Art. lg - Fica instituido, nos cursos de lQ Grau, das

Escolas Oficiais do Estado, um instante cívico, em que se
cantará os Hinos Nacional Brasileiro e à Bandeira.
Parágrafo único - Pelo menos uma vez por semana, serão

cantados os dois hinos".
Percebe-se, portanto, que a • entoação do Hino Nacional, em
todas as escolas do Pais, é obrigatória. Tais dispositivos
não foram revogados. Estão em vigor e devem ser cumpridos.
Se as escolas descunprem a lei, devemos entender que devam
existir mecanismos que modifiquem substancialmente tal
situação, mas, sem dúvida, não será uma nova lei o
instrumento adequado á mudança pretendida.
Urge que se exija das autoridades - e, particularmente, do
Conselho Estadual de Educação - o respeito ás normas
existentes, que nos parecem mais pertinentes do que a que
examinamos no momento.
Com efeito, que garantia a proposição em causa oferece
relativamente ao cumprimento da nova exigência da entoação
diária do Hino Nacional? Nenhuma, o que nos leva a
considerar que sua aprovação seria desnecessária.
Em segundo lugar, precisamos discutir a própria essência da
proposição: a entoação compulsória do Hino Nacional leva à
preservação de valores cívicos e de brasilidade, como
pretende o autor. Lembramos o que expõe o Pe. Fernando
Bastos de Ávila sobre civismo: "E a atuação consciente e
esclarecida do cidadão, no seio da comunidade, através do
cumprimento dos seus deveres de cidadania e do seu esforço
em contribuir para o progresso e engrandecimento de sua
Pátria. ( ... ) O civismo não pode ser ensinado mediante
formulação de regras de comportamento. E convicção interior,
nascida da prática cotidiana das virtudes que constituem
apanágio de uma personalidade bem formada." (Grifo nosso.)
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Analisando-se esse pequeno - nas brilhante - conceito de um
de nossos maiores intelectuais ligados à educação, podemos
entender que a preocupação do autor do projeto que
examinamos esbarra em una contradição fundamental: estipula
una obrigação diária, isto é, os alunos passariam a ser,
compulsoriamente, induzidos a, mecanicamente, reproduzir os
sons e os fonemas do Hino Nacional. E isso nos garantiria
uma juventude mais consciente? Será que esse é o caminho
para o exercido da cidadania?
"Quando falamos de cidadania - lembra Antônio Joaquim

Severino -, "estamos falando de una qualificação da condição
de existência dos homens, o problema se colocando, então, em
saber até que ponto e como a educação escolar está apta a
contribuir para essa qualidade existencial que designamos
como a da cidadania. Pode a escola contribuir para a
construção da cidadania? O que isso significa? De um lado,
esse é um objetivo declarado das leis e dos discursos
oficiais enquanto, de outro, se tem uma denúncia constante,
por parte da reflexão critica, da instrumentalização da
educação escolar enquanto processo de submissão dos
indivíduos às forças opressivas do sistema social".
("Sociedade Civil e Educação". Campinas, Papirus, 1992, p.
10.)
Complementando a análise acima, valemo-nos da observação do
Prof. Neidson Rodrigues, em seu conciso - mas profundo -
ensaio intitulado "Educação e Politica", integrante da obra
"Da Mistificação da Escola á Escola Necessária', publicada
pela Editora Cortez: "Encontra-se bastante generalizada
entre os educadores a concepção de que, devendo a educação
escolar preparar o cidadão-criança, adolescente ou adulto
para a vida social, torna-se indispensável que o ato
pedagógico privilegie a formação de sua consciência de
cidadania.
Essa concepção sugere uma estranha direção para o ato de

executar tal papel pedagógico: acredita-se, freqüentemente,
que essa tarefa deva ser cumprida pelo acréscimo de ações
propriamente pedagógicas, mediante disciplinas, conteúdos e
educador especifico para o atendimento do objetivo. (...
Digo que essa direção ê estranha, pelo fato de que tende a
fragmentar e isolar o processo de formação da consciência.
Além disso, atribui a uma atividade especial da educação
escolar o cumprimento de una tarefa que deve ser de toda ela
e de todos os que militam no processo educativo".
Não é preciso que nos alonguemos mais na exposição dos

motivos que nos levam a considerar o projeto em estudo como
a imposição de uma ação pedagógica ineficaz. No entanto,
ainda sonos obrigados a nos referir a um terceiro conjunto
de argumentos contrários.
Trata-se da questão da autonomia pedagógica das escolas,

que estaria sendo atingida pela Imposição legal. Conforme
lembrou o Sr. Secretário de Estado da Educação quando da
realização do Seminário Legislativo Educação - a Hora da
Chamada. "A autonomia pedagógica é o nosso grande desafio,
porque a escola tem que conhecer a sua razão de ser, o que
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pretende fazer; a sua opção de como atuar. (... ) As escolas
deverão trabalhar os seus programas e currículos. ( ... ) E
preciso um projeto escrito, fundamentado. A elaboração de um
projeto pedagógico é uma tarefa difícil. mas essa é a
verdadeira missão da escola"-
Ora, como conciliar a liberdade de opção da escola com a
imposição legal pretendida? A exigência da entoação do Hino
Nacional seria, de forma compulsória, imposta às escolas,
fora do âmbito de qualquer projeto.
Reportando-nos, mais uma vez, a Antônio Joaquim Severino
(op. cit. , p. 13), verificamos quanto é fundamental para a
escola essa autonomia, que se desvela na possibilidade de
elaborar o seu próprio projeto educacional: "Com efeito,
para que a prática educativa real seja uma práxis, é preciso
que ela se dê no âmbito de um projeto, isto é, um todo
articulado, em que as partes funcionem integradamente em
função de objetivos intencional izados'.
Estamos, portanto, diante de um projeto que, no nosso
entendimento, não deve prosperar. Ele fere a autonomia
pedagógica da instituição escolar; como ação pedagógica
isolada, não inserida num projeto pedagógico consistente,
será ineficaz. E, a par de todos esses argumentos, como já
se salientou, a matéria já é disciplinada tanto pela
legislação federal quanto pela estadual, não se justificando
a aprovação de mais uma norma que não traduziria
aprimoramento do tema.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei ng 1.444/93, no lo turno.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Ambrósio Pinto, Relator -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.522/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em epigrafe dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de
Incentivo à Fruticultura de Clima Temperado e Tropical -
MINASFRIJTA - e dá outras providências.
Publicado em 5/8/93, veio o projeto a esta comissão, para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno,

Fundamentação
A proposta sob análise tem o objetivo de assegurar a
atuação do poder público com vistas à racionalização,
diversificação e modernização da fruticultura no Estado de
Minas Gerais.
Observa-se que o projeto visa a estabelecer diretrizes para
a implantação de uma política para esse segmento da
economia, o que vai ao encontro dos mais altos interesses de
todos aqueles envolvidos com esse ramo da economia estadual.
Não há nenhum impedimento para o normal prossegui-mento do
projeto, uma vez que seu conteúdo não se insere entre
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aqueles da competência privativa do Governador do Estado, no
que tange à inauguração do processo legislativo, segundo
disposto no art. 66, III, da Carta mineira, sendo plenamente
viável, no caso, a iniciativa parlamentar.
Por outro lado, cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre

as matérias que dizem respeito a planos de desenvolvimento
do Estado, conforme se depreende do mandamento contido no
art. 61, V, do mesmo texto antes mencionado.
Entendemos oportuno, no entanto, a apresentação do

Substitutivo ng 1, para melhor adequar a proposta á técnica
legislativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei
1.522/93, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo transcrito.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI
Ilg 1.522193

Cria o Programa de Incentivo á Fruticultura - MINASFRUTA e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa de Incentivo á
Fruticultura - MINASFRUTA, com o objetivo de coordenar as
atividades ligadas á produção, comércio, industrialização e
consumo de frutas no Estado de Minas Gerais.
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e

execução do programa:
- identificar e cadastrar as áreas adequadas á

fruticultura;
II - registrar e fiscalizar as unidades de produção,
industrialização e comércio de frutas e derivados;
III - incentivar a comercialização, a exportação eo

consumo de frutas, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico dos produtores;
IV - implementar pesquisas e experimentos com vistas à

melhoria da qualidade e produtividade e dos métodos de
produção e comercialização;
V - efetuar o levantamento socioeconômico e o cadastramento

dos produtores, comerciantes e beneficiadores:
VI - implementar o sistema de cooperativismo e facilitar o

acesso ao crédito nas instituições financeiras do Estado;
VII - instituir certificados, com vistas a identificar a

origem e qualidade da produção fruticola e seus derivados.
Parágrafo único - Poderá o MINASFRUTA, para a consecução
dos seus objetivos, celebrar convénios e contratos com
entidades afins, de direito público ou privado.
Art. 3Q - As ações governamentais relativas à implementação
do programa a que se refere esta lei contarão com a
participação de representantes dos produtores e
trabalhadores do setor.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Geraldo Rezende, Relator
- Cléuber Carneiro - António Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.E11/93

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.611/93, de autoria da Mesa da
Assembléia, dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - FUNDHA8
- e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo de 31/8/93, o projeto

em tela vem á Mesa para receber parecer, nos termos do art.
195, c/c o parágrafo único do art. 80, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nQ 1.611/93 dispõe sobre o Fundo de Apoio
Habitacional da Assembléia - FUNOHAB -, pelo que a matéria
nele contida é de iniciativa privativa da Mesa, cuja
competência para dispor sobre o regulamento geral da
Secretaria da Assembléia, sua organização e funcionamento,
bem como suas alterações, é expressamente prevista no art.
66. 1, "d" da Constituição do Estado, e no art. 80, VII,
"d", do Regimento Interno.
Por outro lado, na elaboração do projeto em tela, atendeu-

se ao disposto nas Leis Complementares ns 27, de 18/1/93, e
29, de 26/7/93, que tratam da instituição e da
regulamentação de fundos no âmbito do Estado, observada,
especificamente, a última lei citada, que contém as normas
aplicáveis aos fundos do Poder Legislativo e em cujo art. S
está prevista a competência da Mesa da Assembléia para
propor projeto de lei que adapte os fundos existentes às
suas normas e ás da Lei Complementar nQ 27/93.
E conveniente e oportuna a proposição, cuja tramitação em
tempo hábil é condição essencial para a inclusão dos
necessários recursos no Orçamento de 1994.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei ng 1.611/93, tal como redigido.
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 - Amilcar Padovani.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Pip 1.630/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.630/93. do Deputado Arnaldo
Canarinho, visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK, com
sede no Município de Contagem.
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Publicada em 3/9/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade é pessoa jurídica com finalidade assistencial,
estando em funcionamento há mais de dois anos. Sua diretoria
é exercida por pessoas idôneas que não percebem remuneração
pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não identificamos impedimento de ordem legal

que obste à tramitação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constituciona-lidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1 . 630/93.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator
- Céiio de Oliveira - Cléuber Carneiro.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.636/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, com sede no
Município de Lagamar.
Publicada em 4/9/93, 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 em análise encontra-se devidamente

documentada, comprovando o atendimento ao disposto na Lei ng
5.830. de 6/12/71, que trata da declaração de utilidade
pública, e no art. 178, ç Sg, incisos 1 e II, do Regimento
Interno.
A finalidade que se propõe a aludida entidade é meritõria,
pois busca o fomento e a racionalização da agropecuária,
processos fundamentais para o aumento da produção rural e
para o conseqüente acesso das populações carentes aos
alimentos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.636/93.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Geraldo Rezende, Relator
- Cléuber Carneiro - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.637/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
ng 1.637/93 objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Espírita S. Luiz Gonzaga, com sede no Município de
Luminárias.
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Publicado em 10/9/93, 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 nada recebem pelo exercício
de seus cargos.
Portanto, estão atendidos todos os requisitos fixados pela
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades-

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.637/93.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator
- Ciêuber Carneiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.520/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei n
1.520/93 visa a declarar de utilidade pública a Federação
Mineira de Mulheres - FMM -, com sede no Município de Belo
Horizonte-
Após sua publicação, 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 regulamentada pela Lei no 5.830, de 6/12/71,

que estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades.
A entidade tem personalidade jurídica e funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Logo, não há Impedimento legal à normal tramitação da

matéria na Casa.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.520/93.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente e Relatora - Célio de

Oliveira - Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.090/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em análise, do Deputado Marcos Nelênio, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Sol Nascente, com sede no Município de tbirité.
O projeto foi aprovado no lg turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Cabe-nos, agora, emitir
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parecer sobre a matéria, para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos ternos regimentais.
Atendendo ao disposto no lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Evidencia-se claramente o caráter social da entidade em
questão, que prioriza as atividades de assistência às
pessoas carentes da comunidade local.
A declaração de utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade na conciliação dos seus ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.090/92, no 2o turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.090/92

Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Sol
Nascente, com sede no Municipio de rblrité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Feminina do Sol Nascente, com sede no Município de Ibirité
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.093/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Marcos
1-lelênio, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro de Libertação da Mulher Trabalhadora, com sede no
Município de Ibirité.
Aprovada no IQ turno sem emendas, deve a proposição
receber, agora, parecer para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
A entidade em análise é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidades a promoção da mulher e o
desenvolvimento das organizações que lhe dão apoio
Incentivando a participação da mulher nas lutas da

sociedade brasileira por melhores condições de vida, a
referida instituição constitui importante espaço de ação
democrática, de reflexão e de debate.
Pela sua luta em favor da mulher e da comunidade de
tbirité, acreditamos ser justa e meritória a concessão do
titulo declaratôrio de utilidade pública ao Centro de
Libertação da Mulher Trabalhadora.

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

Lei nQ 1.093/92, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
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Adelmo Carneiro Leão, Relator
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

N2 1.395193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Cõssimo Freitas, o Projeto de Lei
no 1.395/93 visa a declarar de utilidade pública a Nova
Associação do Bairro São Carlos Borromeu, com sede no
Município de Jacui.
Aprovado o projeto no lQ turno, conforme parecer desta
comissão, e publicado em 5/8/93, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade objetiva promover o bem-estar da comunidade e

prestar assistência à população.
Dessa forma, por seu relevante trabalho e pelos seus
louváveis propósitos, faz jus ao beneficio pleiteado.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.395/93, na sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.429/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Mauri Torres,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede
no Município de Dom Silvério.
A proposição teve tramitação normal no lg turno, tendo sido
aprovada por esta comissão nos termos do art. 104, 1, fla",
do Regimento Interno da Casa, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria no 2g turno
de deliberação conclusiva e elaborar a redação do vencido,
que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade beneficiária, conforme consta na justificação

que acompanha a proposição e na fundamentação dos pareceres
de constitucionalidade e de mérito que possibilitaram sua
aprovação no lg turno, além de atender aos requisitos
legais, realiza meritório trabalho em prol do
desenvolvimento e do bem-estar da comunidade em que atua
Faz jus, portanto, á aprovação deste projeto, no 2g turno.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 1429/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI Nç 1.429/93
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Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede no Município de
Dom Silvério.
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede
no Município de Dom Silvério.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sc - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.471/93

Comissão de Saúde e Ação social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Mílton Salles,
pretende declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores de Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de
Aramirim. Município de Açucena.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda nQ 1 da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, lQ, do Regimento Interno, a Qual segue anexa e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade objetiva prestar assistência social, sem fins
lucrativos, à comunidade local, zelando, ainda, pelos
serviços de saneamento básico daquela localidade.
Pelos serviços prestados, torna-se merecedora do titulo de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.471/93, no 2ç turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação CO Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.471/93

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de
Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de Aramirim,
Município de Açucena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública a Associação
de Moradores de Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de
Aramirim, Município de Açucena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zp TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.591/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
visa a reorganizar o Instituto Estadual do Patrimônio
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Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dar
outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas do 

no 1
ao S.
Agora, nesta fase regimental, volta o projeto a esta

comissão, a fim de ser examinado no 2Q turno e ser elaborada
a redação do vencido, que segue anexa e è parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
análise não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a sua aprovação.
As despesas decorrentes da execução da lei pretendida serão
cobertas por crédito especial, cuja abertura é autorizada
pelo próprio projeto em epígrafe, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal 

no 
4.320. de 17/3/64.

A medida está de acordo com a legislação vigente, devendo
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.
do Projeto de Lei 

no 1.591/93, na forma do vencido no lo
turno.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993-
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Geraldo Rezende - Antônio Júlio - Clêuber Carneiro -
Péricles Ferreira - Antônio Carlos Pereira.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.591/93

- A redação do Projeto de Lei no 1.591/93 é idêntica á
publicada no parecer de redação final do referido projeto,
nesta edição.)

- Os Anexos III e IV mencionados nos arts. 19 e 20 foram
publicados na edição do 'Diário do Legislativo'"de 7/10/93.)

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.611193

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Lei no 1.611/93, de autoria da Mesa da
Assembléia, dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
FUNDHAB - e dá outras providências.
Tramitando em regime de urgência, em virtude da aprovação

do requerimento do Deputado José Militão, a proposição foi
aprovada no lQ turno, sendo despachada á Mesa, a fim de
receber parecer para o 2g turno, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A par de atender ás disposições constitucionais e
regimentais aplicáveis à espécie e, em especial, ao disposto
nas Leis Complementares no 27, de 18/1/93, e 29, de 26/7/93,
o projeto versa sobre matéria de elevado alcance social
sendo sua aprovação em tempo hábil condição essencial para a
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inclusão, no Orçamento de 1994, dos recursos necessários à
sua execução.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.611/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de setembro de
1993.
José Ferraz - Presidente, Rêmolo Aloise - Relator - Roberto

Carvalho - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.591193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.591/93, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ 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, f lg. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.591193
Reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. lg - O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, previsto na Lei ng
5.775, de 30 de setembro de 1971, alterada pela Lei ng
8.828, de 5 de junho de 1985, com personalidade jurídica de
direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro
nesta Capital, vincula-se à Secretaria de Estado da Cultura.
Parágrafo único - No texto desta lei, a sigla IEPHA-MG e a

expressão Fundação se equivalem.
Art. 2g - O IEPHA-MG é uma fundação pública, sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,
isenta de tributação estadual, e possui os privilégios
legais atribuídos às entidades de utilidade pública.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A Fundação tem por finalidade proteger e promover
os patrimônios cultural, histórico, natural e cientifico de
interesse de preservação do Estado, nos termos do disposto
na Constituição Federal e na Constituição do Estado.
§ lg - Para efeito do disposto neste artigo, podem

constituir os patrimônios cultural, histórico, natural e
cientifico do Estado, classificando-se sob a denominação de
bens culturais, os conjuntos urbanos, as edificações
públicas e privadas de qualquer natureza ou finalidade, os
sítios arqueológicos, espeleológicos, paleontolôgicos e
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paisagísticos, os bens móveis e as obras de artes
integradas.

2g - A proteção aos sitios paisagisticos a que se refere
o parágrafo anterior se fará em ação integrada com a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art. 4g - Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação:
1 - promover a realização de ações educativas de
identificação, valorização e proteção dos bens culturais,
junto á sociedade e a instituições de natureza pública ou
privada;
II - proceder a levantamento, pesquisa, registro e difusão

dos acervos considerados de interesse de preservação;
III - promover a adoção de medidas legais de conservação e

proteção do património, através de tombamento e de outras
formas de acautelamento;
IV - examinar e aprovar estudos e projetos de intervenção

em bens tombados pelo Estado;
V - exercer ações de fiscalização técnica sobre os bens
tombados pelo Estado;
VI - acionar o órgão próprio do Poder Executivo e recorrer
ao Poder Judiciário sempre que houver ações lesivas ao
patrimônio tutelado pelo Estado;
VII - estabelecer metodologia e normas técnicas para
subsidiar a iniciativa privada no desenvolvimento de
pesquisas, projetos e obras de conservação e restauração:
VIII - prestar assessoramento a instituições públicas e
privadas e a interessados na elaboração de pesquisas e
projetos relativos a intervenções em bens tombados pelo
Estado;
IX - executar projetos e obras de conservação e restauração

do acervo de Interesse de preservação;
X - manter intercâmbio com instituições públicas e
privadas, nacionais e internacionais, com vistas a mútuas
cooperações técnica, cientifica e financeira.
Art. 5g - A consecução dos objetivos do IEPHA-MG a que se
referem os arts. 3g e 4g se fará por meio de inventário,
vigilância, tombamento, conservação, desapropriação e outras
formas de acautelamento.

lp - O inventário visa á identificação e ao registro dos
bens culturais e naturais, adotando-se, para sua execução,
critérios técnicos de naturezas histórica, artistica,
sociológica, antropológica e ecológica que lhe possibilitem
fornecer suporte a ações administrativas e legais de
competência do poder público.

2g - A vigilância se fará por meio de ação integrada com
a administração federal, as administrações municipais e as
comunidades, mediante a aplicação dos Instrumentos
administra-tivos e legais próprios, de competência do poder
público.
f 3Q - 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
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5.775, de 30 de setembro de 1971, com as alterações
introduzidas pela Lei ng 8.828, de 5 de junho de 1985.

4g - A conservação visa assegurar a integral salvaguarda
dos bens culturais, mediante a elaboração de projetos de
legislação urbanística e de uso e ocupação do solo que
viabilizem a sua preservação, para proposição ás
administrações municipais, bem como a adoção de medidas
técnicas próprias ou a execução de obras de intervenção, com
a mesma finalidade.

sg - A desapropriação poderá incidir sobre bem cultural
de notória relevância e que apresente risco comprovado de
irreparável destruição ou descaracterização.
Art. 6Q - A aplicação do instituto jurídico do tombamento,
a que se referem o inciso III do art. 4Q e o 3g do art.
5g, será definida em lei especial, cujo correspondente
projeto será encaminhado á Assembléia Legislativa, no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta lei.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 7g - D IEPHA-MG tem a seguinte estrutura orgânica:
1 - Conselho Curador;
II - Presidência:
a) - Gabinete;
b) - Assessoria Jurídica;
c) - Assessoria de Comunicação;
d) - Auditoria;
e) - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
III - Diretoria Administrativa e Financeira:
a) - Departamento de Recursos Humanos;
b) - Departamento de Material e Patrimônio;
c) - Departamento de Transportes e Serviços;
d) - Departamento Financeiro;
C) - Departamento de Contabilidade;
IV - Diretoria de Proteção e Memória:
a) - Superintendência de Desenvolvimento e Promoção;
b) - Superintendência de Pesquisa;
c) - Superintendência de Documentação Histórica;
d) - Superintendência de Proteção;
V - Diretoria de Conservação e Restauração:
a) - Superintendência de Elementos Artísticos;
b) - Superintendência de Patrimônio Edificado;
c) - Superintendência de Análise de Projetos;
d) - Superintendência de Apoio Técnico.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas referidas nos itens II, 'a", a IV, "d"
deste artigo serão previstas no estatuto da Fundação, a ser
estabelecido por meio de decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 8Q - Ao Conselho Curador, unidade colegiada da direção
superior da Fundação, compete:

- definir a política geral da Fundação, tendo em vista
seus objetivos e áreas de atividades;
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II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento para o
exercício seguinte e eventuais modificações;
III - decidir sobre o tombamento de bens, determinando a

sua respectiva inscrição no Livro de Tombo;
IV - decidir sobre o cancelamento de tombamento, instruindo

os respectivos processos para homologação pelo Secretário de
Estado da Cultura;
V - aprovar os planos de proteção, conservação ou
recuperação de bens culturais, de toda natureza, de
propriedade pública ou privada;
VI - deliberar sobre a prestação de contas anual da

Fundação;
VII - deliberar e autorizar a alienação, o arrendamento e o
contrato administrativo de cessão de bem imóvel da Fundação;
VIII - propor ao Governador do Estado alterações no

estatuto da Fundação;
IX - decidir em grau de recurso contra atos do Presidente e

dos demais diretores e sobre matéria omissa nos ordenamentos
internos da Fundação:
X - elaborar o seu regimento interno.
Art. 9 - Compõem o Conselho Curador:
1 - o Presidente do IEPHA-MG, que será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;
III - 1 (um) representante da Universidade Federal de Minas

Gerais;
IV - 1 (um) representante do Instituto Brasileiro do

Património Cultural - IBPC -;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
VI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Cultura;
VII - 1 (um) representante do Instituto de Arquitetos do
Brasil - IAB-MG -;
VIII - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados de
Brasil - OAB-MG -;
IX - 1 (um) representante da Associação Nacional dos

Professores Universitários de História - ANPUH-MG -;
X - 1 (um) representante da Associação Brasileira de

Conservadores e Restauradores - ABRACOR-MG -;
XI - 1 (um) representante do Instituto Estadual de
Florestas - IEF-MG -;
XII - 1 (um) representante da Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG
XIII - 1 (um) representante dos servidores do IEPHA-MG.

l - Haverá um suplente para cada um dos membros de
Conselho Curador, exceto para o Presidente.

- Os representantes das instituições referidas nos
incisos II a XII e seus respectivos suplentes serão por elas
indicados.

3Q - O representante dos servidores do lEPRA, bem como e
seu suplente serão indicados pelos referidos servidores.
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§4Q - 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 periodo.

5g - Os Diretores da Fundação poderão participar das
reuniões, sem direito a voto, com o objetivo de fornecer
suporte técnico às deliberações do Conselho.
Art. 10 - O Presidente do Conselho Curador terá di-reito,

além do voto comum, ao de qualidade e será substituido pelo
Diretor de Proteção e Memória do lEPRA-MO, nos seus
impedimentos eventuais.
Art. 11 - O Conselho Curador se reunirá, ordinaria-mente,
uma vez por semestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da maioria
simples de seus membros.

Seção III
Da Presidência

Art. 12 - O lEPRA-MO será administrado por 1 (um)
Presidente e 3 (três) Diretores de comprovada experiência
técnica, de livre nomeação e exoneração pelo Governador do
Estado.
Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será ocupado por

servidor de carreira do IEPHA-MG.
Art. 13 - Compete ao Presidente do IEPHA-MG:
1 - administrar a Fundação, praticando os atos de gestão

necessários ao cumprimento dos objetivos do IEPHA-MG;
II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juizo

e fora dele;
III - representar ao Conselho Curador sobre assuntos de
interesse da Fundação;
IV - designar, dentre os Diretores, o seu substituto

eventual
V - assinar, em conjunto com outro Diretor ou Procurador,
especialmente constituido, cheques, contratos e demais
documentos que impliquem obrigação do IEPHA-MG para com
terceiros;
VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
VII - articular-se com órgãos e instituições federais,
estaduais ou municipais e com entidades privadas para a
consecução dos objetivos do lEPRA-MO, celebrando contratos,
convênios, acordos e outros ajustes;
VIII - delegar atribuições na área de sua competência.

Capitulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 14 - O patrimônio da Fundação é constituido de:
- subvenções, doações ou transferências em espécie que

lhe venham a ser concedidas ou feitas por entidades públicas
ou privadas;
II - bens que lhe forem doados por qualquer pessoa de

direito público ou privado;
III - acervo de bens móveis e imóveis, direitos e outros

valores.
Art. 15 - Constituem receitas da Fundação:

- dotação orçamentária consignada no Orçamento do Estado;
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II - recursos federais ou de qualquer origem e natureza
atribuídos ao IEPHA-MG ou ao Estado, transferidos à
Fundação;
III - contribuições de particulares, de municípios e de

outras entidades públicas ou privadas;
IV - as provenientes de aplicação e gestão de seus bens

patrimoniais e de qualquer fundo instituído em lei;
V - doação, legado, benefício, contribuição ou subvenção de
pessoa física ou jurídica, nacional ou internacional
VI - as resultantes da prestação de serviços na sua área de

atuação;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais.

- As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser
empregados para a consecução de seus objetivos e
finalidades.
# 2Q - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao património do Estado.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 16 - O regime jurídico dos servidores da Fundação é o
referido no parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 17 - O Anexo XIX da Lei ng 10.623. de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo 1 desta lei.
Art. iS - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados ao atendimento da estrutura intermediária do
IEPHA-MG.
§ l Q - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3Q da Lei n
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II.

- D ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública
que ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o vencimento do cargo em comissão.
Art. 19 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação,
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III
desta lei, destinados á implantação e á consolidação de sua
estrutura orgânica.
Art. 20 - Os vencimentos dos servidores da Fundação, para
cada nível e grau, são os constantes no Anexo IV desta lei,
com vigência a partir de lQ de julho de 1993.
Art. 21 - Ficam criados no Quadro Setorial de Lotação da
Fundação Clóvis Salgado, constante no Anexo V a que se
refere o art. 32 da Lei 11.179, de 10 de agosto de 1993, 3
(três) cargos de Assessor, de recrutamento amplo, código
FCS-CO-06.
Art. 22 - 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. 3o da Lei no 11.115, de 16 de junho de 1993.
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Capitulo vrii
Disposições Finais

Art. 23 - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
de CR$12.763.046,00 (doze milhões setecentos e sessenta e
três mil e quarenta e seis cruzeiros reais), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março
de 1984.
Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no seu art. 20.
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.611/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.611/93, da Mesa da Assembléia
Legislativa, que dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
FUNDHAB - e dá outras providências, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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, lg, 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 1.611/93
Dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB -, nos
termos das Leis Complementares nQ 27, de 18 de janeiro de
1993, e ng 29, de 26 de julho de 1993, é o instituido pela
Deliberação da Mesa ng 399, de 16 de novembro de 1989, com
as regulamentações poste-riores, a qual passa a vigorar com
as seguintes modificações:
"Art. lg - D auxilio habitacional ao servidor da Secretaria

da Assembléia Legislativa, desde que contribuinte-
participante do PRELEGIS, fica incluido na assistência
prevista no art. 221 da Resolução ng 800, de 5 de janeiro de
1967.
Art. 2c, - São recursos que compõem o fundo:
- as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do

Estado ou em créditos adicionais;
Ii - os recursos resultantes da participação dos
integrantes do fundo, no percentual de 4% (quatro por cento)
do financiamento;
III - outros recursos.
Parágrafo Único - Constituem ainda recursos do fundo os
integralizados na forma do regulamento em vigor.
Art. 3g - O apoio habitacional consiste em oferecer ao

servidor condições de obtenção de moradia própria, mediante
financiamento.".
Art. 2g - 0 prazo de duração do fundo é indeterminado.
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Art SQ - A administração do fundo é exercida por sua
diretoria.
Parágrafo único - A composição da diretoria do fundo é a

definida em regulamento próprio.
Art. 4Q - E encargo da Assembléia Legislativa assegurar o
apoio administrativo e o material indispensáveis ao
funcionamento do fundo.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 6g- Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os arts. 4, 5, 6, 7, 8Q e 9Q da
Deliberação da Mesa nQ 399, de 16 de novembro de 1989.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 8 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 445a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Questão de ordem;
chamada para recomposição de "quorum' existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do ng 1.711 ao 1.715/93 -
Requerimentos ngs 4.801 a 4.803/93 - Requerimentos dos
Deputados Hely Tarquinio e Agostinho Patrus - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e dos Deputados Antônio
Genaro e Tarcisio Henriques - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Francisco Ramalho, Maria Elvira, Paulo
Pettersen; questão de ordem; discursos dos Deputados José
Militão, Roberto Carvalho e Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): lê Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de
Ordem - Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.311/93;
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques (adiamento da
discussão); aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.315/93;
requerimento do Deputado Tarcísio Henriques (adiamento da
discussão); aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Hely Tarquinio; acordo de Lideranças; acolhimento
do acordo; deferimento - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus; deferimento - 2 Fase: Suspensão e reabertura da
reunião - Discussão e votação de proposições: Votação, no lQ
turno, do Projeto de Lei ng 1.592/93; questões de ordem;
chamada para recomposição de quorum; inexistência de
número regimental; suspensão e reabertura da reunião;
registro de presença; chamada para recomposição do número
regimental; existência de "quorum" para continuação dos
trabalhos; votação do Substitutivo no 1; discursos dos
Deputados Marcos Helênio, Maria José Haueisen, Hely
Tarquinio e Adelmo Carneiro Leão; rejeição do Substitutivo
no 1; votação do projeto, salvo emenda; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da
Emenda ng 1; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

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 - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
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Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Edward Abreu - Emano
Batista - Francisco Ramalho Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Jaime Martins
- João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amara) - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Á lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lii PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições. 

OFÍCIOS
Do Sr. Francisco Aguiar. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado do Ceará, acusando o recebimento de um
exemplar dos 'Anais da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais".
Do Sr. Camilo Machado, Coordenador da Bancada do PFL na
Câmara Federal, agradecendo à Casa informação recebida
relativa a reunião realizada em 2/10/93, na qual foi
aprovada por esta Assembléia Legislativa moção de apoio às
medidas provisórias ngs 343 e 344, editadas pelo Governo
Federal, e manifestando seu apoio ás duas medidas.
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,
comunicando, relativamente a oficio remetido pela Casa,
referente ao Projeto de Lei no 1.345/93, do Governador do
Estado, haver recomendado 0 exame e a pronta solução legal
do assunto. (- A Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Ojalma Bastos de Morais, Presidente da TELEMIG (4),
informando, em atenção a requerimentos: do Deputado Arnaldo
Canarinho, que está sendo estudada a substituição do atual
serviço telefônico do Município de Água Boa pelo sistema
DDDDDI; do Deputado Bené Guedes, que a central telefônica
do Município de Recreio deverá ser substituída, até o final
deste ano, pelo sistema DDD-DDI, e que, numa segunda etapa,
será providenciada a expansão do número de terminais; do
Deputado Clêuber Carneiro, que a TELEMrG está estudando a
substituição do atual serviço telefónico do Município de
Engenheiro Navarro pelo sistema DDDDDI; da Deputada Maria
Elvira (instalação de postos de serviço interurbano nos
Municípios de Desterro de Entre-Rios e de Carbonita e
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instalação de telefones públicos comunitários em diversos
endereços), que o órgão não tem condições, no momento, de
atender aos pedidos.
Do Sr. Rui Benedito Galvão, Diretor Substituto do DECON-
PROCON de Rondõnia, encaminhando cópias das reclamações
registradas naquele órgão pelos associados da CAPEMI, no
Município de Porto Velho, nos anos de 1992 e 1993. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do

DER-MG, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Bernardo Rubinger (criação de linha de õnibus interligando
os Municipios de Tiros e Patos de Minas, passando por
Arapuá), que o assunto está sendo examinado pelo órgão.
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do
DER-MG, informando, com vistas a subsidiar o exame do
Projeto de Lei nQ 1.453/93, que, até a a presente data, a
estrada que liga o Município de Bambui ao Sanatório São
Francisco de Assis não possui denominação oficial. (- A
Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Paulo Telles da Silva, Presidente da Associação dos
Municipios da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
GRANSEL -, enviando cópia da carta elaborada pelos Prefeitos
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em reunião
daquela associação, manifestando apoio ao movimento nacional
pela não-privatização da PETROBRAS e pela manutenção do
monopólio estatal do petróleo. (- A Comissão de Política
Energética.)

Questão de Ordem
- O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quorum", em face do número de Deputados
presentes no Plenário.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Hely Tarquinio. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados,

z portanto, há "quorum" para a continuação de nossos
o trabalhos.

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições
PROJETO DE LEI Ng 1.711/93

Declara de utilidade pública o Belo Horizonte Futebol e
Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lp - Fica declarado de utilidade pública o Belo
Horizonte Futebol e Cultura, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundado em 7/9/91. o Belo Horizonte Futebol e

Cultura tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo
e da cultura física, principalmente o futebol de caráter
amador, além de praticar e competir em todas as modalidades
e categorias do esporte especializado. A diretoria da
entidade vem cumprindo satisfatoriamente as metas traçadas
por seus afiliados em assembléia geral, dando oportunidade
àqueles que almejam ingressar na carreira esportiva, sem ter
uma chance em clubes profissionais.
Esses atletas juvenis, em sua maioria oriundos de famílias

carentes, encontram na entidade o apoio e os ensinamentos
necessários a sua posterior profissionalização.
Tornar o Belo Horizonte Futebol e Cultura entidade de
utilidade pública é reconhecer seu trabalho em prol da
juventude e dar-lhe maior força social.
- 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 1.712/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aries III nQ

241, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Áries III flQ 241, 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, 6 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: A entidade foi fundada em 17/6/91, tendo como

objetivo principal o auto-aprimoramento dos seus membros e
os aperfeiçoamentos moral, espiritual, intelectual e social

a da sociedade, a fim de conseguir sua evolução progressiva e
pacifica.
A diretoria da entidade desenvolve um trabalho de excelente
qualidade com vistas a possibilitar maior assistência à

E	 comunidade nos aspectos básicos de educação, saúde, esportes
e das demais atividades sociais.
Tornar a Loja Maçônica Aries III ng 241 de utilidade
pública é o merecido reconhecimento de sua luta visando ao
engrandecimento do ser humano.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.113193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Conjunto Betãnia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

"I
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Betânla, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Desde sua fundação, ocorrida em 26/4/81. a
Associação Comunitária do Conjunto Betânia vem prestando
assistência social, dentro das possibilidades de seus
recursos.
Além de pleitear melhoramentos para o Conjunto Betânia e
adjacência, a entidade dá especial atenção á assistência e
ao amparo aos idosos e á infância desamparada.
Tornar a Associação Comunitária do Conjunto Setânia de
utilidade pública é reconhecer a existência do seu trabalho,
desenvolvido graças à boa-vontade daqueles que fazem parte
da entidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.714193
Declara de utilidade pública a Brigada Ecológica, com sede

no Município de Selo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Brigada
Ecológica, 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, 6 de outubro de 1993.
João Batista
Justificação: A Brigada Ecológica, fundada em 14/8/89. é
uma entidade sem fins lucrativos e sem vínculos partidários
ou governamentais, com duração por tempo indeterminado, tem
ela por objetivo defender a natureza de forma atuante e
incisiva, contrapondo-se a todo e qualquer tipo de
depredação ou degradação do meio ambiente, praticado por
instituições públicas, particulares, religiosas ou por
qualquer pessoa que intente contra o equilíbrio harmônico
dos ecossistemas.
- 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 Nç 1.715193
Declara de utilidade pública a Casa Lar Dona Eva,

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a

Dona Eva, com sede no Município de Belo Horizonte.

com sede

decreta:
Casa Lar

A
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1993.
José Maria Pinto
Justificação: A Casa Lar Dona Eva é uma associação civil de
caráter filantrópico com finalidade de prestar assistência
social ás crianças desamparadas, assistência médica por meio
de posto médico instalado na comunidade em que está
inserida, assistência alimentar, assistência educacional e
assistência didática, dentro de suas possibilidades.
Tendo em vista esses objetivos, a supracitada entidade, com
sede na Rua Cláudio Brandão, 170, Bairro Tupi. nesta
Capital, está em pleno e regular funcionamento há mais de 2
(dois) anos, prestando relevantes serviços àquela
comunidade.
A sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhuma remuneração, conforme o atestado de Juiz de
Direito.
E incontestável o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade em tela, razão pela qual contamos com o
apoio dos nobres pares â aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

 

NQ 4.801/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira,
solicitando seja encaminhado pedido de informações ao
Comandante-Geral da PMMG sobre as providências que estão
sendo tomadas para a apuração e punição dos culpados dos
crimes de homicídio e lesões corporais contra os
trabalhadores rurais Jesuino Pereira da Silva e Alex Ribeiro
Sobral, ocorridos no Distrito de Patis, no Município de
Mirabela. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 4.802/93, do Deputado Milton Salles, solicitando seja
consignado em ata dos trabalhos do dia um voto de
congratulações com oSr. Diogo Bethonico, por ocasião de seu
80Q aniversário. (- A Comissão de Política Energética.)
Ng 4.803/93, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas pedido de
fornecimento do estudo técnico de engenharia referente aos
custos do Hospital Cardiominas. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Hely Tarquinio e outros, solicitando a
convocação de reunião especial destinada a homenagear a
Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

Acordo de Lideranças
Do Deputado Agostinho Patrus e outros, solicitando a

convocação de reunião especial em homenagem ao transcurso do
165Q aniversário do Banco do Brasil e.aos 75 anos da Agência
Centro desse banco, em Belo Horionte.
Exmo Sr, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
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Os Lideres abaixo subscritos acordam em que seja convocada
reunião especial destinada a homenagear a Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, conforme requerimento apresentado
por iniciativa do Deputado Hely Tarquinio.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Hely Tarquínio - Agostinho Patrus - Paulo Pettersen - Raul

Messias - Tarcísio Henriques. -
COMUNI CAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e dos Deputados Antônio Genaro e Tarcísio
Henr i ques.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Francisco Ramalho, Maria Elvira e Paulo

Pettersen proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

Questão de Ordem
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, eu queria
parabenizar o Líder da Minoria, Deputado Paulo Pettersen,
porque ele abordou um assunto que tem grande interesse para
esta Casa. Realmente, o Secretário da Saúde não tem
correspondido às expectativas da área da saúde e do povo
mineiro de um modo geral. Evidentemente, ele tem concedido
algumas benesses apenas àqueles que pertencem ao Governo,
deixando algumas regiões totalmente desassistidas, com falta
de medicamentos e até de guias de atendimento,
principalmente a região de V. Exa. , Sr. Presidente, cuja
população é bastante carente.
Eu gostaria que V. Exa. levasse ao ilustre Governador do
Estado de Minas Gerais a nossa preocupação, para que ele
possa mobilizar o Sr. Secretário da Saúde e, de fato, fazê-
lo cumprir a sua função, que é a de levar àqueles que
realmente precisam uma melhoria da qualidade da saúde ou,
pelo menos, uma saúde mais digna, para que nós possamos
cumprir a Constituição, que diz que a saúde é um direito do
cidadão e um dever do Estado. Os Estados brasileiros,
principalmente o de Minas Gerais, não têm dado a sua
participação. Minas Gerais está alheia aos problemas da área
da saúde e não tem correspondido às necessidades do povo
mineiro. Nós estamos vendo, todo dia, uma série de pessoas
morrendo nas portas e nas ante-salas dos hospitais.
Eu pediria ao Sr. Presidente, que é um homem sensível, que
faça ver ao Sr. Secretário da Saúde que ele deve cumprir
efetivamente a sua função. Muito Obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Wilson Pires.
- Os Deputados José Militão, Roberto Carvalho e Gilmar

Machado proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)4 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
Inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
216 do Regimento Interno, fez distribuir ontem, dia 5,
avulsos do Projeto de Lei nQ 1.697/93, do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento para 1994. Informa, ainda, que o projeto encontra-
se na Comissão de Fiscalização Financeira para recebimento
de emendas pelo prazo de 15 dias.

Questão de Ordem
O Deputado .José Militão - Sr. Presidente, eu queria apenas

dar um recado ao meu amigo Roberto Carvalho, Deputado do PT.
Queria dizer que está na hora de o PT começar a governar.
Não é possível colocar a culpa no PSDB, que saiu do Governo
há mais de dez meses. D PT precisa começar a tapar os
buracos das ruas, a organizar o trânsito, a baixar o custo
do transporte coletivo, que foram promessas de campanha.
Precisa, ainda, recuperar o salário dos servidores
municipais, o que também foi promessa de campanha. Colocar a
culpa no PSDB é uma desculpa grande e esfarrapada.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

José Militão.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Antônio Genaro - informação de que deixou de participar,
como membro efetivo, da Comissão de Agropecuária e Política
Rural (Ciente. Cópia às Lideranças); pela Comissão de
Educação - apreciação conclusiva dos Projetos de Lei ns
1.390, 1.421, 1.433, 1.436, 4.692/93: e pelo Deputado Paulo
Pettersen, Líder da Maioria - falecimento de Andréla
Oliveira de Castro (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.311/93, do
Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de transporte
coletivo rodoviário interligando as cidades de Cataguases e
João Pinheiro. O parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Tarcísio Henriques,
que, nos termos regimentais, solicita o adiamento da
discussão do parecer sobre a constitucionalidade do Projeto
de Lei nQ 1.311/93. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Tarcísio Henriques,
que, nos termos regimentais, solicita o adiamento da
discussão do parecer sobre a constitucionalidade do Projeto
de Lei nQ 1.315/93. Em votação, o requerimento, os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-)
Aprovado.

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
em que solicita seja convocada reunião especial destinada a
homenagear a Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
- Vem à Mesa:

Acordo de Lideranças
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
Os Lideres abaixo subscritos acordam em que seja convocada
uma reunião especial destinada a honenagear a Policia
Militar do Estado de Minas Gerais, conforme requerimento
apresentado pelo Deputado Hely Tarquinio.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1993.
Hely Tarquinio - Agostinho Patrus - Antônio Carlos Pereira
- Paulo Pettersen - Raul Messias - Romeu Queiroz - Tarcísio
Henr 1 ques.
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos regimentais,
acolhe o Acordo de Lideranças e defere o requerimento, nos
termos do inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno.
Oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em que solicita

a convocação de reunião especial para se comemorar o 185g
aniversário do Banco do Brasil e aos 75 anos da Agência
Centro desse Banco, em Belo Horizonte. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art.
244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

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.
Tendo em vista matérias importantes que estão sendo
apreciadas nas comissões, a Presidência vai suspender a
reunião pelo prazo de 20 minutos, até que o projeto chegue á
Mesa.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.592/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
concessão de bolsa-auxilio no âmbito do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto, com a Emenda nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Educação opinou pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto,
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que
opinou pela rejeição do Substitutivo nQ 1.

Questões de Ordem
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Considerando a
importância desse projeto, que será votado neste Plenário,
solicito a V. Exa. , em virtude de não ternos "quorum"
suficiente, que suspenda a reunião.
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O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum" A Presidência solicita à ilustre Deputada Maria
Olivia que proceda à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 30 Deputados.

Não há comissões reunidas, portanto, não há" quorum" para
votação.
Tendo em vista a Importância da matéria, a Presidência

suspende a reunião por 10 minutos, para que se recomponha o
"quorum" para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos por lO

minutos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
anunciar a presença do ilustre ex-Ministro da Indústria e
Comércio e ex-Senador da República, Murilo Badarã.

Chamada para Recomposição do Número Regimental
O Sr. Presidente - Solicito ao ilustre Deputado Amilcar
Padovani que proceda á chamada dos Deputados para
recomposição do "quorum".
O Deputado Amilcar Padovani - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.

Portanto, há número para votação.
Em votação, o Substitutivo ng 1, com parecer pela rejeição.
- Os Deputados Marcos Helênio, Maria José Haueisen, Hely
Tarquinio e Adelmo Carneiro Leão proferem discursos para
encaminhar a votação, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. A
Presidência solicita que os Deputados ocupem os seus
lugares.
Em votação, o Substitutivo ng 1, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
(- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação, Sr.

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

proceder á verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação-
0 Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados; votaram

contra & Deputados. Portanto, está aprovado o projeto, salvo
emenda. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam com estão. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, no lg turno, o Projeto de Lei ng
1.592/93, com a Emenda ng 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

 ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 201h30min, e de amanhã, dia
7, às 91h30min e às 201h30min, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA Ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 11.942
(EX-PROJETO DE LEI Ng 728/92, DO DEPUTADO JORGE HANNAS) QUE
TORNA OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DE ELETRENCEFALOGRAMA E DE
ELETROCARDIOGRAMA NO EXAME DE SAÚDE EXIGIDO PARA EXPEDIÇÃO
OU REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE MOTORISTAS
PROFISSIONAIS
As quinze horas do dia primeiro de setembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Edward Abreu, Péricles Ferreira e José Renato
(este, em substituição ao Deputado Jorge Eduardo, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Edward Abreu, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Renato que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência esclarece ter a
reunião a finalidade de apreciar o parecer sobre a matéria
do Relator. Deputado Péricles Ferreira. Este emite parecer
pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei nQ 11.942.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de setembro de 1093.
Edward Abreu, Presidente - Péricles Ferreira - José Renato.
ATA DA 653 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Elisa Alves, Péricles
Ferreira( substituindo este ao Deputado Francisco Ramalho,
por indicação da Liderança do PSDB) e Maria José Hauelsen,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental.
a Presidente, Deputada Elisa Alves, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Maria José Haueisen que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidente
lê ofício enviado pela Associação dos Trabalhadores do
Ensino Aposentados de Araguari, em que solicita seja
emendado o art. 27 do anteprojeto do Plano de Carreira do
Magistério, que se encontra na Secretaria da Educação. Lê,
também, oficio enviado pelo Gabinete do Governador do
Estado, em que se acusa o recebimento do relatório emitido
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por essa comissão em resposta á Representação Popular n
1/93, da Câmara Municipal de Uberlândia. A seguir, a
Presidente passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, a saber: com pareceres favoráveis do
Relator. Deputado Gilmar Machado, os projetos de Lei ngs
1.418, no 2g turno, e 1.450/93, no lg turno; com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Ambrôsio Pinto, os Projetos
de Lei ns 1.439/93, com a Emenda ng 1, e 1.500/93, no lg
turno; com parecer favorável do Relator, Deputado Francisco
Ramalho, o Projeto de Lei ng 1.486/93, no lg turno; com
pareceres favoráveis da Relatora, Deputada Elisa Alves, os
Projetos de Lei ngs 1.229 e 1.349/93. no 2g turno, na forma
do vencido no lg turno, 1.479 e 1.507/93. no lg turno.
Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua vez, são
essas proposições aprovadas. Logo após, a Presidente passa a
palavra ao Deputado Francisco Ramalho, que emite parecer
favorável ao Requerimento nQ 4.653/93. Colocado em votação,
é esse requerimento aprovado. A Presidente passa á discussão
e á votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
1.142/92, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
a 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. 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Gilmar Machado - Ambrósio

Pinto. -
ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Antônio Pinheiro, Maria José Raueisen e Célio de Oliveira,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, solicita à Deputada
Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião
anterior que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Tendo sido a matéria constante da 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 a Deputada Maria José Haueisen emite parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.179/92 concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto na forma do Substitutivo no 1. Posto em discussão e
em votação é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Antônio Pinheiro emite parecer pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do projeto. Colocado em
discussão e em votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra
o Deputado Geraldo Rezende emite parecer sobre o Projetos de
Lei nQ 1.579/93, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1; Projeto de Lei nQ 1.589/93, concluindo
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
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juridicidade do projeto, com a Emenda nQ 1 do Relator; e
Projeto de Lei flQ 1.607/93. concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Postos em discussão e em votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
a realizar-se em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Célio de Oliveira -

Antônio Pinheiro - Ronaldo Vasconcellos - Clêuber Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.414/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tarcislo Henriques, o Projeto de Lei
nQ 1.414/93 objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Simbólica Labor e Civismo, com sede no Municipio de
Cataguases.
Publicado em 22/5/93, foi o projeto à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices á sua
normal tramitação nesta Casa. Compete-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Â entidade em apreço segue a doutrina maçônica, visando ao
desenvolvimento cultural e civico dos seus associados e a
sua perfeita integração na sociedade.
Ela desenvolve suas atividades desde 1968, dentro dos
Ideais da democracia, pautando sua prática diária pelos
princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade.
Assim, quanto ao mérito, não há inconveniente em declarar a

entidade de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1-414/93, no lQ turno.
Sala das Comissões. 6 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.476/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, a proposição em apreço
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Guias de Turismo de Ouro Preto, com sede no Municipio de
Ouro Preto
Publicado em 19/6/93, vem o projeto a esta comissão, para

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

Fundamentação



221

A Associação de Guias de Turismo de Ouro Preto, com sede no
Município de Ouro Preto, é uma entidade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade desenvolver pesquisas
relacionadas com a arte e a cultura locais e promover cursos
de formação turística abertos à comunidade.
A entidade é dirigida por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercido de suas funções, estando a
documentação apresentada em conformidade com o que dispõe a
lei-
Não foram encontrados, portanto, óbices á normal tramitação

da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela legalidade
e pela constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.476/93, em
sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente e Relatora - Clêuber
Carneiro - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.516193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Giycon Terra Pinto, o Projeto de
Lei ng 1.516/93 visa a declarar de utilidade pública a
Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas - LtD -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação, a matéria torna-se objeto de exame desta
comissão, quanto ao mérito, no lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Trata-se de entidade filantrópica, que serve
desinteressadamente à comunidade e que tem como objetivo
amparar as crianças carentes e promover a ascensão social
das famílias menos favorecidas. Para a consecução de suas
metas, a Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas realiza
importante trabalho de ação social e de assistência à saúde
das crianças e de suas mães.
Cooperando com o poder público no resgate da dignidade das
crianças e de suas familias, a entidade faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.516/93, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.529/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Circulo da
Amizade de Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba.
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Publicado, foi o projeto á Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices a sua normal tramitação na
Casa. Cabe, agora, a esta comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lQ turno.

Fundamentação
O Circulo da Amizade de Uberaba Norte, fundado em 13/2/80,
vem desenvolvendo suas atividades em busca da congregação
das famílias de rotarianos.
Realiza, ainda, com sucesso, um importante trabalho de

assistência a dois segmentos desassistidos socialmente: a
infância e a velhice desamparadas.
Pela magnitude de suas ações, a entidade merece o
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.529/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O tg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.534193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brás, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
o Centro Espírita Lázaro, com sede no Municipio de Formiga.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vem, agora,
a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro Espírita Lázaro é uma entidade com personalidade
jurídica e sem fins lucrativos, que tem por finalidade as
assistências espiritual e material a pessoas carentes, sem
distinção de raça, cor, condição social, credo político ou
religioso.
Pelos relevantes serviços prestados á sociedade
formiguense, a entidade faz jus ao titulo declaratório de
sua utilidade pública.
Tendo em vista o aprimoramento técnico da proposição,

apresentamos a Emenda no 1.
Conclusão

Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.534/93, no lQ turno, com a
Emenda nQ 1.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro

Espírita Lázaro - C.E.L. -, com sede no Município de
Formiga.".
Sala das Comissões, 6
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O

de outubro de 1993.

l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.537/93
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Teixeirense, com sede no Município de
Te 1 xe 1 r as
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 1Q turno, na forma regimental.

Fundamentação
A associação em tela desenvolve atividades socloculturais,
recreativas e assistenciais.
Ademais, desenvolve outras atividades com o objetivo de
atuar junto aos órgãos públicos ou particulares buscando a
solução dos problemas da comunidade local-
Nesse sentido, julgamos oportuna a declaração de utilidade
pública da entidade em questão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.537/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.556193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, de autoria do Deputado João Batista,
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Institutos de Beleza, Cabeleireiros, Barbeiros e Similares
de Uberaba e Região - SIBUR -, com sede no Município de
Uberaba.
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 matéria em tela atende aos requisitos da Lei nQ 5.830. de
6/12/71, que contém normas para que as entidades sejam
declaradas de utilidade pública. D sindicato em questão
preenche as condições da citada lei. Dessa forma, não
encontramos óbice à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.556/93, no 1Q turno.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Célio de Oliveira,
Relator - Clêuber Carneiro - Antõnio Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.567/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei flQ 1.567/93, do Deputado Antônio Genaro,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Projeto Esperança de Vida, com sede no
Município de Itaúna.
Publicado em 13/8/93, veio o projeto a esta comissão, para

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

Fundamentação
A entidade em exame 4 uma sociedade civil de caráter
assistencial que funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Dessa forma, a referida associação atende aos requisitos da
Lei ng 5.830, de 6/12/71, para ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão

 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.567/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente e Relatora - Célio de

Oliveira - Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.571/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Cóssimo Freitas, o Projeto de Lei
ng 1.571/93 declara de utilidade pública a Associação
Filantrópica Apóstolos de Cristo, com sede no Município de
Alpinôpol is.
O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Compete agora a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar por meio desta
proposição desenvolve meritório trabalho beneficente, na
medida em que oferece assistências espiritual e material ás
comunidades urbana e rural do município.
Verifica-se, portanto, que a Associação Filantrópica
Apóstolos de Cristo faz jus a ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.571/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.587/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Maçônica
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Deus, Justiça e Fraternidade, com sede no Município de
Passos.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe-nos
emitir parecer sobre seu mérito para o lg turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em apreço é uma sociedade civil de caráter
assistencial, que visa a promover obras de cunho
eminentemente social voltadas para o bem-estar da comunidade
que representa.
Através da realização de estudos e pesquisas, a entidade

detecta os principais problemas da comunidade, pautando sua
conduta pela busca da realização desses anseios.
Por esse meritório trabalho, é justa a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.587/93, no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.592193

Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Educação,

Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.592/93, do Governador do Estado,

dispõe sobre a concessão de bolsas-auxilio aos adolescentes
participantes do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM.
Publicada em 26/8/93, vem, agora, a matéria a esta comissão
para ser submetida a exame preliminar, nos termos do art
195, c/c o art. 103. V, "a", do Regimento Interno.
A apreciação do projeto pelas comissões dar-se-á em reunião
conjunta, tendo em vista a aprovação de requerimento,
prevista no art. 129, III, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela visa a instrumentalizar a Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, para
que ela preste melhor atendimento ao adolescente, segundo a
orientação contida no Decreto nQ 34.397, de 17/12/92, que
instituiu o referido programa.
Utilizando-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo art.
90, V, da Constituição mineira, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto em questão, a
ser apreciado em obediência ao disposto no art. 61, "caput",
do citado texto constitucional-
Uma vez que o projeto dispõe sobre atendimento ao

adolescente mediante bolsa, não há como conceber-se uma
relação trabalhista entre os sujeitos envolvidos, o que,
aliás, está bem explicitado no disposto no art. 3Q
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A proposta insere-se na órbita de competência do Estado,
uma vez que a Constituição mineira, em seu art. 10, IV,
dispõe sobre o tema, referindo-se não apenas á educação,
cultura, desporto, ciência e tecnologia, como também á
seguridade social, não obstante o preceito contido no art.
24, IX, da Constituição da República.
Observa-se, assim, que a proposta visa apenas a dotar os
órgãos que prestam atendimento ao adolescente de plenas
condições para o desenvolvimento das suas atividades, à luz
dos principios constitucionais que devem nortear projetos
dessa natureza, consoante o disposto no art. 227 da Carta
Federal e as medidas socioeducativas estabelecidas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sugerimos, contudo,

 

 a emenda abaixo transcrita, para
adaptação do texto á boa técnica jurídica e legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.592/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
'Art. 4g - O Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, mediante convênio,
prestará assistência médica aos participantes do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993-
Cêlio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger - Ermano
Batista - Maria José Haueisen (voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
providências.
Tramitando em regime de urgência, o projeto foi apreciado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda nQ 1.
Em seguida, a Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação da proposição, com a
referida emenda.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer,

Fundamentação
A proposição em exame, aperfeiçoada pela mencionada emenda,
não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, á sua aprovação.
Com efeito, verifica-se que, de acordo com o art. So do
projeto em tela, os recursos necessários ã concessão das
referidas bolsas serão repassados pelo SERVAS, não sendo
consignadas despesas no Orçamento do Estado. Ademais,
constata-se que a medida está de acordo com a legislação
sobre finanças públicas.
O projeto merece, assim, prosperar nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1592/93, com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral. Relator -

Baldonedo Napoleão - Agostinho Patrus.
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado,
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM.
Publicada em 26/8/93, a proposição foi encaminhada á

Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar, a
qual emitiu parecer favorável à constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria e lhe apresentou a
Emenda nQ 1. Vem, agora, o projeto a esta comissão para
receber parecer quanto ao mérito, cumprindo o que estabelece
o art. 103, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição, do ponto de vista educacional, é amplamente

meritória. Cumpre o que estabelece a Constituição Estadual
quando esta diz ser a educação dever do Estado, visando ao
desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício
da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Nada mais
justo que a instituição de bolsa-auxílio para adolescentes,
una oportunidade para que eles se sintam incentivados para
o processo de formação que os capacitará para o trabalho
responsável e socialmente necessário.
Do ponto de vista social, a proposição colabora para a
solução de problema dos adolescentes, notadamente daqueles
que se encontram em situação de risco.
Estimular o adolescente a se educar, formando-o para o
trabalho profissional e prestando-lhe assistência, como a
proposição determina, é providência meritória, que se deve
aprovar, desejando que ela se amplie para atender, cada vez
mais, às reais demandas de nossa sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.592/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Maria Elvira, Relatora -

Maria José Haueisen (voto contrário) - Arnaldo Canarinho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.622193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 1.622/93

objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - AVINSS-

com sede no Município de Diamantina.
O projeto foi publicado em 2/9/93 e vem, agora, a esta

comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c
o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
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Fundamentação
A entidade em questão vem realizando trabalho de cunho
filantrópico e assistencial e servindo desinteressadamente à
comunidade. Tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Atendidos os requisitos da Lei flQ 5.830, de 6/12/71, não

encontramos óbices à normal tramitação da matéria.
Entretanto, faz-se

 

 necessária a correção do nome da
entidade no projeto, o que fazemos por meio da Emenda no 1.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.622/93, com a Emenda ng 1, apresentada a seguir.

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

das Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde -
AVINSS-, com sede no Município de Diamantina.'.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 1.626193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei acima citado, do Deputado Tarcisio
Henriques, objetiva declarar de utilidade pública o
Sindicato dos Servidores das Prefeituras Municipais de
Cataguases, Astolfo Outra, Santana de Cataguases, Itamarati
de Minas e Dona Eusébia, com sede no Município de
Cataguases
Publicado em 3/9/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço atende ás exigências da Lei ng
5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.626/93.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen, Presidente e Relatora - Clêuber

Carneiro - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

P49 1.413193
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria da Deputada Maria
José Haueisen, que visa declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -. com
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sede no Município de Peçanha foi aprovado no lQ turno, com a
Emenda flQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Cabe, agora, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais. A redação do vencido está anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade objeto desse parecer satisfaz a todos os
requisitos legais e presta relevantes serviços à comunidade
local.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.413/93, na forma do vencido no
1 Q turno.
Sala das Comissões. 6 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Nç 1.413/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no Município de Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha.
Art. 2g - 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
Ng 1.417193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Wanderley Ávila, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
Social, com sede nesta Capital.
O projeto foi aprovado no lg turno sem emendas. Cabe,
agora, a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no 2g turno.

Fundamentação
A referida associação desenvolve um importante trabalho
comunitário, voltado especialmente para a promoção de
atividades de caráter económico, cultural, desportivo e
assistencial Dessa forma, entendemos ser oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.417/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões,6 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.458/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Glycon Terra Pinto, tem por
escopo conceder o titulo de utilidade pública ao Centro
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Cristão Evangélico Educacional - CCEE -. com sede no
Municiplo de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, cabe a esta
comissão deliberar conclusivamente, no 2g turno, consoante
os termos regimentais.

Fundamentação
Trata-se de urna entidade que se destaca na comunidade pelos
relevantes serviços prestados no campo da assistência
social
Consideramos oportuna, portanto, a • concessão do titulo

declaratório de utilidade pública, que a proposição objetiva
outorgar-lhe.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.458/93, na sua forma original, no 2Q turno.
Sala das Comissões. 6 de outubro de 1993.
Wilson Pires. Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.464/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
acima citado objetiva declarar de utilidade pública a
Associação das Donas de Casa de Itacarambi - ADCI -, com
sede no Município de rtacarambi.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade presta serviços à comunidade, cumprindo seu

objetivo de congregar as donas de casa de ttacarambi para
promover trabalhos de cunho eminentemente social, motivo
esse que, por si só, a faz merecedora da declaração de
utilidade pública.

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

ng 1.464/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Nç 1.464/93

Declara de utilidade pública a Associação das Donas de Casa
de Itacarambi - ADCI-, com sede no Município de Itacarambi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Donas de Casa de Itacarambi - ADCI -, com sede no
Municipio de Itacarambi.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.503193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Cõssimo Freitas, pretende
seja declarada de utilidade pública a Creche D. Maria
Benedita Santana, com sede no Municipio de Monte Santo de
Minas.
Aprovado no lg turno, sem emendas, o projeto submete-se,
agora, à deliberação conclusiva desta comissão, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço, de caráter beneficente e
assistencial, tem pautado sua ação pelo amparo às crianças
de 3 meses a € anos de idade, assegurando-lhes os cuidados
necessários para seu desenvolvimento físico, psicossocial
mental e afetivo.
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a
referida creche faz jus à declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.503/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.692/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com a Emenda ng 1.
Agora, volta a matéria a esta comissão, a fim de ser
examinada no 2g turno, cabendo-nos elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em tela não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à
sua aprovação e está de acordo com a legislação sobre
finanças públicas.
Além disso, a medida proposta reveste-se de grande alcance

social-
0 projeto merece, assim, prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 1.592/93, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente, Bernardo Rubinger, Relator -

Maria Olivia - Agostinho Patrus.
Redação do Vencido ng lQ Turno

PROJETO DE LEI Hp 1.592193
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Dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PRDMAM - e dá outras
providências.
A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica a Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais - UTRAMIG - autorizada a conceder até 2.000
(duas mil) bolsas-auxilio para os adolescentes participantes
do Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, criado pelo
Decreto ng 34.397, de 17 de dezembro de 1992.

lg - A bolsa-auxilio a que se refere este artigo tem o
valor mensal equivalente ao vencimento do símbolo QP 01 da
sistemática do Quadro Permanente do Poder Executivo, para
jornada de 8 (oito) horas diárias de trabalho.

 

2g - O valor da bolsa-auxilio será fixado
proporcionalmente, na hipótese de jornada de trabalho
inferior á prevista no parágrafo anterior.
Art. 2Q - O adolescente participante do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM - que fizer jus à bolsa-
auxílio perceberá, também, o vale-alimentação e o vale-
transporte, bem como será beneficiário de seguro de vida
coletivo e terá direito a uniforme.
Parágrafo único - O vale-alimentação será fornecido nas

mesmas condições estabelecidas para os servidores públicos
civis do Estado.
Art. 3g - O beneficiário da bolsa-auxilio não terá vínculo
funcional com o Estado, perdendo o direito a ela quando se
desligar do Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM.

 

Art. 4 - O Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, mediante convênio,
prestará assistência médica aos participantes do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM.
Art. Sg - Caberá ao Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS -, gestor administrativo e financeiro do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, a
responsabilidade pelo repasse à Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - UTRÂMIG -, mediante instrumento
jurídico apropriado, dos recursos necessários ao pagamento
da bolsa-auxilio.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 284/91

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 284/91, do Deputado Hely Tarquinio, que
declara de utilidade pública o Grupo Espirita Legionários de
Maria, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado
no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de que se
proceda á adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, f lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final.
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PROJETO DE LEI Hp 284191
Declara de utilidade pública o Grupo Espirita Legionários

de Maria, com sede no Municipio de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espirita Legionários de Maria, com sede no Município de
Patos de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 643/91
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 643/91 . de autoria do Deputado
Geraldo da Costa Pereira, que visa a declarar de utilidade
pública a Associação de Pais de Alunos do Centro Clinico
Eldorado - APACCE -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda,
Encaminhado o projeto a esta comissão, nos ternos 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 Np 643191
Declara de utilidade pública a Associação de Pais de
Alunos do Centro Clinico Eldorado - APACCE -, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais de Alunos do Centro Clinico Eldorado - APACCE - com
sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 808/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 808/92, do Deputado Paulo Pettersen,
que torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, da
vacinação triplice viral nos casos que menciona e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido
no lQ turno.
vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á 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 Hp 808/92
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Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, da vacinação
tríplice vira] nos casos que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado oferecerá vacinação triplice vira] -
MMR - às crianças não vacinadas que contem mais de 15
(quinze) meses e menos de 12 (doze) anos de idade.
Parágrafo único - A vacina de que trata este artigo será
aplicada nos programas de rotina e nas campanhas de
vacinação.
Art. 2g - O Poder Executivo elaborará, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de publicação desta lei,
plano fisico-financeiro para execução do programa de
vacinação a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único - No prazo indicado neste artigo, o Poder
Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de
lei solicitando autorização para abertura de crédito
adicional e indicando os valores específicos necessários à
cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei, na
forma do art. 46 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de
1964.
ArU 3o - A prevenção contra a rubéola, sem prejuízo do
disposto no art. lg desta lei, atenderá às seguintes
diretrizes:

- realização de campanhas de esclarecimento periódicas
sobre os efeitos teratogénicos da doença, seu modo de
transmissão e a necessidade de imunização;
II - adoção rotineira de métodos sorológicos para

confirmação do diagnóstico;
III - realização de estudos epidemiológicos baseados em

métodos sorológicos;
IV - promoção de aperfeiçoamento médico, tendo em vista a

necessidade de capacitação para o diagnóstico correto da
doença;
V - manutenção de programa regular de vacinação anti-
rubéola para mulheres em idade de procriar, observadas as
condições individuais de aplicabilidade.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no inciso 1 do art. 161 da
Constituição do Estado
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral. Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 866/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 866/92 , de autoria do Deputado João
Batista Rodrigues, que declara de utilidade pública o
Conselho Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Ituiutaba, foi aprovado no
2g turno na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
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legislativa, consoante o disposto no art. 270, l. do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final.

PROJETO DE LEI NQ 866192
Declara de utilidade pública o Conselho Central de
rtuiutaba da Sociedade de São Vicente de Paulo. com  sede no
Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública

o Conselho Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 961/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 961/92, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública o Núcleo
Assistencial Central de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede
no Município de Santa Bárbara do Tugúrio, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, 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 961192
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Central

de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no Município de Santa
Bárbara do Tugúrio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Assistencial Central de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede
no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.081/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.081/92. do Deputado José Maria Pinto,
que dá a denominação de Escola Estadual Professor Geraldo
Alves Dias à Escola Estadual de Paulistas, no Município de
Esmeraldas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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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, l, 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 1.081/92
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Geraldo Alves
Dias á Escola Estadual de Paulistas, no Município de
Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - Fica denominada Escola Estadual Professor Geraldo
Alves Dias a Escola Estadual de Paulistas, no Município de
Esmeraldas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antõnio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.226193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.226/93, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que declara de utilidade pública a Associação
dos Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dadaà matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, 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 1.226193
Declara de utilidade pública a Associação dos Empregados do

Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Minas Gerais - ASSECT -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -t, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.215/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.215/93, do Deputado Agostinho
Patrus, que declara de utilidade pública a Associação
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Educativa e Cultural de Igarapé - ASSECIG -, com sede no
Município de Igarapé, foi aprovado no 2g turno na forma do
vencido no 1Q turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada á técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final.

PROJETO DE LEI No 1.215/93
Declara de utilidade pública a Associação Educativa e
Cultural de Igarapé - ASSECIG -, com sede no Município de
Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educativa e Cultural de Igarapé - ASSECIG -, com sede no
Município de Igarapé.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.227/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.227/93, do Deputado Reinaldo Lima.
que declara de utilidade pública a Companhia Elétrica de
Artes Cénicas, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado no 2 g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de que se
proceda á adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final.
PROJETO DE LEI NQ 1.227/93

Declara de utilidade pública a Companhia Elétrica de Artes
Cénicas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Companhia
Elétrica de Artes Cênicas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.236/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.236/93, de autoria do Deputado Paulo
Pettersen, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
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Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Governador
Valadares, com sede no município de Governador Valadares,
foi aprovado no 2g turno com a Emenda ng 1 ao vencido no lg
turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada á técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lç, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final.
PROJETO DE LEI NQ 1.236/93

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários de Governador Valadares, com sede
no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Governador
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.257193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.257/93, do Deputado Bené Guedes, que
declara de utilidade pública o Centro de Educação e Promoção
Social - CEPS -, com sede no Município de Muriaé, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lQ, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final.
PROJETO DE LEI NQ 1.257/93

Declara de utilidade pública o Centro de Educação e
Promoção Social - CEPS -, com sede no Município de Murlaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Educação e Promoção Social - CEPS -, com sede no Município
de Muriaé.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Plg 1.361193
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei ng 1.361/93. de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, que declara de utilidade pública o
Grêmio Comunitário Alípio de Melo - GCAM -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, £ lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.361/93
Declara de utilidade pública o Grêmio Comunitário Alípio de

Melo - GCAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Comunitário Alípio de Melo - GCAM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antõnio Pinheiro. Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.362/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.362/93, de autoria do Deputado
Anderson Adauto. que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária Maria Rosa, com sede no Município de
Sacramento, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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, lg, 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 1.362/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maria

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

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

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.364193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.364/93, de autoria do Deputado Raul
Messias, que declara de utilidade pública o Lar Bom Pastor
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dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo de lapu, com
sede no Municipio de lapu, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada á técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final -
PROJETO DE LEI NQ 1.364/93

Declara de utilidade pública o Lar Bom Pastor dos
da Sociedade São Vicente de Paulo de Zapu, com
Municipio de tapu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública
Pastor dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de
tapu, com sede no Municipio de rapu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro,

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.375/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.375/93, do Deputado Roberto Amaral,
que declara de utilidade pública o Esporte Clube Dinamo, com
sede no Municipio de São Francisco, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final.

PROJETO DE LEI NQ 1.375/93
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Dinamo, com

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

Clube Dinamo, com sede no Municipio de São Francisco.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Antônio Pinheiro, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Roberto Amaral
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.379193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.379/93, de autoria do Deputado Paulo
Pettersen, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto,

Velhinhos
sede no

decreta:
o Lar Bom
Paulo de

de sua

Relator
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com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado no 2g
turno na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada á técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lo, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final.

PROJETO DE LEI No 1.379/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto, com sede no
Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antõnio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.380/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei no 1.380/93, da Deputada Maria José
Haueisen, que declara de utilidade pública a Creche Raio de
Luz, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos. opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final.

PROJETO DE LEI No 1.360193
Declara de utilidade pública a Creche Raio de Luz, com sede

no Município de Teôfilo Otõni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche Raio

de Luz, com sede no Município de Teôfilo Otôni.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.592193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.592/93, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
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providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 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 Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.592/93
Dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica a Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais - UTRAMIG - autorizada a conceder até 2 (duas)
mil bolsas-auxilio para os adolescentes participantes do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, criado pelo
Decreto ng 34.397, de 17 de dezembro de 1992-
§ lQ - A bolsa-auxilio de que trata este artigo tem valor

mensal equivalente ao do vencimento do símbolo QP-01 da
sistemática do Quadro Permanente do Poder Executivo, para
jornada de 8 (oito) horas diárias de trabalho.

- D valor da bolsa-auxílio será fixado
proporcionalmente, na hipótese de jornada de trabalho
inferior á prevista no parágrafo anterior.
Art. 2Q - O adolescente participante do Programa de
Iniciação ao Trabalho que fizer jus â bolsa-auxilio
perceberá, também, o vale-alimentação e o vale-transporte,
bem como será beneficiário de seguro de vida coletivo e terá
direito a uniforme.
Parágrafo único - O vale-alimentação será fornecido nas

mesmas condições estabelecidas para os servidores públicos
civis do Estado.
Art. 3g - O beneficiário da bolsa-auxilio não terá nenhum

vinculo funcional com o Estado e perderá o direito a recebê-
la quando se desligar do Programa de Iniciação ao Trabalho.
Art. 4g - O Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, mediante convénio,
prestará assistência médica aos participantes do Programa de
Iniciação ao Trabalho-
Art. 5Q - Caberá ao Serviço voluntário de Assistência

Social - SERVAS -, gestor administrativo e financeiro do
Programa de Iniciação ao Trabalho, a responsabilidade pelo
repasse á Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais - UTRAMIG -, mediante instrumento jurídico
apropriado, dos recursos necessários ao pagamento da bolsa-
auxílio.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Geraldo Santanna.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI

NQ 1.592/93
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Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
providências.
Tendo recebido parecer favorável das comissões a que foi

distribuída, com a Emenda nQ 1, foi a proposição a Plenário,
onde foi apresentado o Substitutivo nQ 1, sobre o qual
emitimos este parecer.

Fundamentação
O Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 1.592/93 propõe
alterações em 4 artigos da proposição, acerca das quais
passaremos a tecer as considerações que se seguem.
Com relação ao "caput do art. 1, que passa de 2 mil para
4 mil o número das bolsas-auxilio concedidas pelo Programa
de Iniciação ao Trabalho - PROMÂM -, consideramos que tal
acréscimo, em que pese ao mérito de que se reveste, gera
aumento da despesa prevista, ferindo o disposto no art. 68,
1. da Constituição Estadual, configurando ademais matéria
cuja iniciativa compete ao poder discricionário do Executivo
e refoge, portanto, á competência do Poder Legislativo.
O mesmo artigo, em seu lg, reduz o valor mensal da
remuneração da bolsa-auxilio, reduzindo, proporcionalmente,
a jornada de trabalho dos bolsistas.
Tal como proposto, o dispositivo, na realidade, reduz a
flexibilidade da proposta original, cujo f 2Q possibilita
que tanto o valor da bolsa quanto a jornada de trabalho do
menor sejam fixados proporcionalmente.
No que tange à inovação do art. 2, consideramos que se

trata de uma redundância, já que o assunto está previsto, de
forma idêntica, no art. 68 e seus parágrafos da Lei Federal
nQ 8.069. de 13/7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Finalmente, quanto ao art. 4g, trata-se também de matéria

administrativa que compete ao Executivo definir.
Quanto aos demais dispositivos, incluindo-se o art. S,
convalidam a forma constante no projeto original, motivo
pelo qual deixamos de comentá-los.
Em sintese, consideramos que o dispositivo em apreço pouco
acrescenta à proposição original, não se justificando,
portanto, seu acatamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo

nQ 1 ao Projeto de Lei flQ 1.592/93.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Célio de Oliveira, Relator

- Bernardo Rubinger - Agostinho Patrus - Maria José Haueisen
(voto contrário).
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Belo Horizonte, sábado, 9 de outubro de 1993

ATA
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composição da Mesa; execução do Hino Nacional; discursos;
palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da
reunião - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.108/92. 1.610 e 1.568/93; aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; discursos dos
Deputados Ivo José e Ermano Batista; aprovação -
Requerimentos do Deputado Marcos Helênio (3); aprovação - 2
Fase: Palavras da Sra. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ
954/92; aprovação, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As l4hl5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Emano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado
- Giycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Garbosa - Milton Salies - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Jose Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário 'ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições.

Apresentação de Proposições
- Neste instante, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições;
PROJETO DE LEI Ng 1.716/93

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores
Municipais de 8etim - ASMUBE -' com sede no Município de
Bet im.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Betim - ASMUBE -, com sede no
Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1993-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; Sociedade civil sem fins lucrativos, a

Associação dos Servidores Municipais de Betim - ASMUBE - tem
por objetivo servir desinteressadamente a todas as
categorias de servidores da Prefeitura Municipal e da Câmara
Municipal de Betim, inclusive aposentados e pensionistas,
buscando promover o aprimoramento técnico e cultural de seus
associados, bem como fornecer-lhes assistência médico-
hospitalar, extensiva aos familiares.
Atendendo a associação aos requisitos exigidos em lei para
a declaração de utilidade publica, confio no apoio dos
nobres pares nesta Casa à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.717/93
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e

Cultural de Arceburgo, com sede no Município de Arceburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Histórico e Cultural de Arceburgo, com sede no Município de
Arceburgo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1993.
Maria Olivia
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Justificação: O Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo
é entidade sem fins lucrativos, de caráter científico e
cultural, tendo como principal objetivo promover o estudo e
a divulgação da história e das atividades culturais de
Arceburgo, bem como as disciplinas a elas correlatas. Á
entidade é regida por estatuto e, subsidiariamente, pelo
Código Civil e por outras leis vigentes no País.
Pela extensão e força de seus projetos e propósitos e por
tratar-se de entidade sem fins lucrativos é que convido os
nobres Deputados a apoiar o presente projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.118/93
Declara de utilidade pública o Movimento de Assistência
Social -MOVAS-, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
de Assistência Social -MOVAS-, com sede no Município de
Vespas i ano.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 7 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: O Movimento de Assistência Social -MOVAS-,
com sede no Município de Vespasiano, é uma entidade sem
finalidade lucrativa, que presta um serviço inigualável na
área de assistência social dentro da comunidade de
Vespaslano. E objetivo da entidade o bem-estar cívico,
cultural, social e moral da comunidade, combatendo e
impedindo, em estreita cooperação com as autoridades
responsáveis, a mendicância e a vadiagem, promovendo a
recuperação social do indivíduo e da família por meio de sua
readaptação ao trabalho e da freqüência à escola, e
prestando assistência aos mais necessitados, a fim de que
tenham uma vida melhor e mais digna.
A entidade funciona na Av. Afonso Loureiro, 311, no

Município de Vespasiano, e é conhecida como MOVAS.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade a criação de Instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes ê que submeto à
apreciação dos meus nobres pares o presente projeto de lei.
Ademais, a entidade atende aos requisitos exigidos pela Lei
ng 5.830, de 1971, c/c o art. 178, f 5 g , incisos 1 e II, do
nosso Regimento, motivo pelo qual aguardo de meus pares a
aprovação deste pleito.
- 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 1.719/93
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Declara de utilidade pública o Desafio Jovem Peniel de
(iberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Desafio
Jovem Peniel de Uberlândia, com sede no Município de
Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1993.
Gilmar Machado
Justificação; 0 Desafio Jovem Peniel de Uberlândia, com
sede no Município de Uberlândia, na Av. José Zacarias
Junqueira, nQ 442, Bairro Santa Maria, fundado em 5/1/90,
tem por finalidade promover a recuperação física, moral e
espiritual de toxicômanos e outros marginalizados pelo
tráfico de tóxicos, bem como a reintegração deles na família
e na sociedade.
Segundo atesta a Juiza de Direito, Dra. Sandra Alves de
Santana e Fonseca, a entidade supramencionada está há mais
de dois anos desenvolvendo o trabalho a que se propõe, sem
que seus Diretores sejam remunerados pelo exercício de seus
cargos, sendo ainda merecedora da mais alta respeitabilidade
por serem seus membros pessoas probas e de reputação
ilibada.
Devido à prestação de importantes serviços à comunidade
uberlandense em geral, o Desafio Jovem Peniel de Uberlândia
tem correspondido às expectativas, fazendo por merecer a
confiança e o respeito da sociedade devido aos seus
trabalhos.
Assim, em face do mérito conquistado no desenvolvimento de

um trabalho sério e cansativo, porém não menos glorificante,
submeto à apreciação dos eminentes colegas a presente
proposição, confiante de que receberei o devido apoio por se
tratar de questão de justiça o reconhecimento do Desafio
Jovem Peniel de Uberlândia como entidade de utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I, do Regimento Interno

PROJETO DE LEI NQ 1.720/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Pioneiros do

Nordeste nQ 117, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Pioneiros do Nordeste nQ 117, com sede no Município
de Guanhães.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
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Justificação; Aos 8/10/74 foi fundada, em Guanhães, a Loja
Maçônica Pioneiros do Nordeste ng 117. A entidade, com
caráter e finalidades educativas, filantrópicas, filosóficas
e progressistas, proclama, como um dos seus princípios
fundamentais, a prevalência do espírito sobre a matéria.
Pela ação permanente dos seus membros, a Loja Maçônica
Pioneiros do Nordeste ng 117 pugna pelos aperfeiçoamentos
moral, intelectual e social da humanidade, prescrevendo para
seus associados o cumprimento inflexível dos deveres cívicos
e sociais e a prática desinteressada da beneficência, da
justiça e da investigação constante da verdade.
Desde sua criação, a entidade vem-se aprimorando, para o

cumprimento eficaz dos seus objetivos, já tendo sido tornada
de utilidade pública pela municipalidade de Guanhães, em
virtude dos relevantes serviços sociais prestados á
comunidade local.
Assim sendo, achamos ser justo tornar a Loja Maçônica

Pioneiros do Nordeste nQ 117 entidade de utilidade pública,
como forma de reverenciar suas obras beneméritas e
filosóficas, visando ao engrandecimento moral e social do
ser humano.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.721193
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola

Municipal de Ensino Especial, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Caixa
Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial, 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, 7 de outubro de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A Caixa Escolar da Escola Municipal de Ensino
Especial, situada na Rua Carangola, 288, Bairro Santo
Antônio, Belo Horizonte, é uma entidade civil dotada de
personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, que teve seu estatuto registrado no Cartório
Jero Oliva, em 4/12/90. em Belo Horizonte.
Com a finalidade de congregar iniciativas comunitárias,
objetivando prestar assistência aos alunos carentes,
contribuir para o funcionamento eficiente e criativo da
escola, promover a melhoria do ensino e colaborar na
execução de uma política da escola como agência comunitária
em seu sentido mais amplo, a entidade funciona regularmente
há mais de 2 anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas.
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Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos a aprovação deste projeto de
lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
ternos do art. 195, c/c O art. 104, inciso r, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.804/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com o jornalista Marcos de Souza Lima pelos
seus 25 anos de profissão. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.905/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil e com os gerentes das agências Montes Claros e
Janaúba pela atuação daquela instituição bancária na
priorização dos financiamentos de crédito rural para o
custeio da cultura de algodão no Norte de Minas. (- A
Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja aprovada moção
de apoio desta Casa à indicação do sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, para o Prêmio Nobel da Paz de 1994.
Do Deputado Marcos Helénio (3), solicitando audiência da

Comissão de Defesa do Consumidor para emitir pareceres sobre
os Projetos de Lei ngs 1.605/93, de autoria da referida
comissão; 1.619/93. do Governador do Estado; e 1.583/93. do
Deputado Arnaldo Canarinho.
Do Deputado Bernardo Rubinger (5), solicitando a retirada

de tramitação dos Requerimentos ngs 4.613, 4.618, 4.619,
4.622 e 4.621, de sua autoria.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e do
Deputado Arnaldo Canarinho.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Nos termos do lg do art. 23 do
Regimento Interno, esta Presidência interrompe os trabalhos
ordinários.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Simão
Pedro Toledo, Jorge Eduardo, Célio de Oliveira e Francisco
Ramalho para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário os integrantes da Guarda Mirim de Cataguases.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a la parte desta reunião a
prestar homenagens aos integrantes da Guarda Mirim da
querida cidade de Cataguases, que nos honram com sua visita.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar
para compor a Mesa o nosso Vice-Presidente, Deputado José
Militão; o ilustre Deputado Tarcísio Henriques,
representante da cidade de Cataguases e da Zona da Mata
nesta Casa; a ilustre Sra. Sônia Batista, Secretária de Ação
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Social de Cataguases; o Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz,
Líder do Governo; o Exmo. Sr. Deputado Mílton Sal les, Líder
do PFL; o Exmo. Sr. Deputado Hely Tarquinio, Líder do PP; o
Exmo. Sr. Deputado Antônio Carlos Pereira, Líder do PT, e o
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Líder do PSDB.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de

convidar os presentes a ouvir, de pé, o Hino Nacional,
- Executa-se o Hino Nacional.

Discursos
- Os Deputados Tarcisio Henriques, Hely Tarquinio e Mílton

Salies proferem discursos, que serão publicados em outra
edição
O Sr. Presidente - Temos o prazer de passar a palavra ao
jovem Paulo Vitor Lourenço, integrante do Pró-Criança, que
falará em nome de seus colegas.
O Jovem Paulo Vítor Lourenço - Exmo. Sr. Presidente,

Deputado José Ferraz, Exmo. Sr. Deputado Tarcisio Henriques,
senhoras e senhores, em nome da Guarda Mirim de Cataguases,
quero agradecer a oportunidade de estar conhecendo a
Assembléia. Espero que possamos ter uma nova oportunidade o
mais breve possível. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Senhores componentes da Mesa,
especialmente o Deputado Tarcisio Henriques, ilustre
Secretária de Assuntos Sociais, Sônia Batista, da querida
cidade de Cataguases, esta Casa sente-se gratificada por
esta visita dos meninos que compõem a Guarda Mirim da
cidade de Cataguases. Esta Casa sente-se mais do que
gratificada, ela se sente homenageada por esta visita, que
nos engrandece, pois estamos Vendo na pessoa dos jovens aqui
presentes a esperança do amanhã, a certeza de que exemplos
como este que estamos presenciando servirão para nos mostrar
que, quando existe fé, quando existe trabalho, quando existe
seriedade, as coisas caminham de uma maneira diferente.
Estamos vendo o trabalho feito pela ilustre Secretária Sõnia
Batista, que teve desde o seu inicio e está tendo agora,
também, a ajuda desse bravo parlamentar, que tão bem
representa a Zona da Mata e, principalmente, a sua querida
Cataguases.
Esta Casa, portanto, neste dia, quando se aproxima o Dia da
Criança, quer, na pessoa de todos vocês que aqui se
encontram, homenagear todas as crianças de Minas Gerais e do
nosso Pais. Devo dizer que a presença dos senhores aqui vem
confirmar e vem atestar que o trabalho que se desenvolve
nesta Casa, há mais de 4 anos, é um trabalho que dignifica
os parlamentares que nela têm assento. Não faz muito tempo,
viajamos por todos os rincões de Minas Gerais, levando a
mensagem desta Casa, procurando conhecer de perto a
realidade de cada um dos municípios de Minas. Dessa forma, é
com a mesma liberdade que recebemos a presença dos senhores.
Queremos, crianças, num futuro bem próximo, poder contar com
sua participação e com sua ajuda. Que o que estamos vivendo
com a experiência da querida cidade de Cataguases sirva de
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exemplo a todos os municípios de Minas e do Pais. Por isso
tudo, agradecemos á Secretária, Sônia Batista, e a cada um
de vocês, especialmente ao nosso querido companheiro e amigo
Deputado Tarcisio Henriques. Parabéns, Tarcísio; parabéns,
Cataguases; parabéns meninos da Guarda Mirim de Cataguases.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5
minutos para que as crianças se retirem do recinto a fim de
que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos.

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia 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 - aprovação dos Projetos de Lei nos
1.412/93. do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 1.488/93, do
Deputado Amilcar Padovani ; 1.497/93, do Deputado Ambrõsio
Pinto; 1.383 e 1.485/93, do Deputado Célio de Oliveira;
1.389/93, do Deputado Cõssimo Freitas; 1.167/92, da Deputada
Elisa Alves; 1.449/93, do Deputado Elmiro Nascimento; 1.387,
1.425 e 1.438/93, do Deputado Homero Duarte; 1.440/93, do
Deputado Ivo José; 1.197/92, do Deputado João Marques;
1.422/93, do Deputado José Bonifácio; 1.381 e 1.411/93, do
Deputado José Laviola; 1.455/93, do Deputado José Militão;
1.385 e 1.423/93, da Deputada Maria Olivia; 1.489/93, do
Deputado Miguel Barbosa; 1.416/93, do Deputado Milton
Salles; 1.478/93, do Deputado Raul Messias; 1.415/93, do
Deputado Tarcísio Henriques; e 1.435/93, do Deputado
Wanderley Ávila; pela Comissão de Fiscalização Financeira -
aprovação do Requerimento ng 4.475/93, na forma do
Substitutivo ng 1, do Deputado Sebastião Helvécio, e
rejeição do Requerimento ng 4.611/93, do Deputado Antônio
Carlos Pereira. (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado
Arnaldo Canarinho - falecimento do Sr. Anélio Caldas Filho,
ocorrido em Pedro Leopoldo. ( Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados em redação final, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei ngs 1.108/92, 1.610 e 1.568/93. (A
sanção.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita, nos termos regimentais, seja aprovada moção
de apoio á indicação do sociólogo Herbert de Souza, o
"Betinho", para o Prêmio Nobel da Paz 1994.
- Os Deputados Iva José e Ermano Batista, encaminhando a

votação, proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.
O Sr. Presidente (Deputado Simão Pedro Toledo) - Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
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apresentados pelo Deputado Marcos Helênio (3) - solicitando
audiências da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.605/93, da referida
comissão; 1.619/93, do Sr Governador, e 1.583/93, do
Deputado Arnaldo Canarinho.

2a Fase
A Sra. Presidente (Deputada Maria Onvia) - 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 da Sra. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei ng 1.592/93. em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem
à noite.

Discussão e Votação de Proposições
A Sra. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 954/92, do Deputado Simão Pedro Toledo, que
estabelece normas para o abate de animais destinados ao
consumo e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng
1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela sua
rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação, com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, no lg turno, o Projeto
de Lei ng 954/92, com a Emenda ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 8, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.461/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto em tela
autoriza, em caráter excepcional, o parcelamento de débito
de Prefeituras Municipais com o Estado.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com as Emendas ngs 1 e 2.
Agora, vem o projeto a esta comissão, para parecer.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela trata da relação entre o Executivo
Estadual e as Prefeituras mineiras, no que tange a convênios
celebrados entre ambos e as suas repercussões financeiras.
O parcelamento dos débitos de que trata a proposição não
causará prejuízo financeiro para o Estado, uma vez que este
não deixará de receber os recursos oriundos do convénio, o
que ocorrerá de forma parcelada e corrigida monetariamente.
Considere-se, ainda, o fato de que, ao se permitir O
parcelamento das dividas pelas Prefeituras, estas estariam
regularizando sua situação perante o Estado, o que beneficia
os dois lados, pois se permite a entrada de recursos para o
Tesouro Estadual e abre-se a possibilidade de que a
Prefeitura, até então inadimplente, possa candidatar-se a
novos convênios.
Outrossim, com vistas ao aperfeiçoamento do texto legal,
propomos a Emenda no 3, que acrescenta ao f 2Q do art. 2g a
expressão 'pela variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UPFMG", que visa disciplinar a correção
dos débitos existentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.461/93, com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda no 3, a seguir
transcrita.

EMENDA No 3
Dê-se ao § 2g do art. 2g a seguinte redação
"Art. 2g - . . .............................................
6 2Q - A divida a ser negociada, respeitado o prazo

estabelecido neste artigo, será quitada, mensal e
consecutivamente, em parcelas iguais, corrigidas
monetariamente pela variação da Unidade Padrão Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UPFMG."
Sala das comissões, 7 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
João Marques - Roberto Amaral

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.505/93

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

O projeto de lei em apreço, do Deputado Cóssimo Freitas,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Espirita Cantas, com sede no Município de Passos
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a proposição a esta
comissão para o lg turno de deliberação conclusiva,
cumprindo o que dispõe o Regimento Interno

Fundamentação
A Associação Espírita Cantas foi fundada em 1975, no
Município de Passos, como sociedade civil de natureza
cultural, religiosa e assistencial, tendo por finalidade o
estudo, o ensino e a divulgação da doutrina espirita.
Para alcançar sua finalidade, dedica-se a e n tidade á
prática da caridade espiritual, moral e material. ror todos
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os meios ao seu dispor, especialmente por meio da fundação e
manutenção de asilos, hospitais, creches, albergues noturnos
e escolas.
Pela ação social que vem desenvolvendo em sua comunidade,
torna-se a instituição merecedora da declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.505/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No~ 1.528/93

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Anderson Adauto,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Nossa
Senhora do Patrocínio do Santissimo Sacramento, com sede no
Município de Sacramento.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua legalidade,
juridicidade e constitucionalidade.
Vem, agora, a proposição a esta comissão para o 1Q turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que,
orientada pelos princípios morais e religiosos da Igreja
Católica, busca servir à educação, à cultura e à formação
intelectual, cívica e cristã da coletividade.
Utilizando-se dos recursos da Rádio Sacramento, de sua

propriedade, a instituição citada presta relevantes serviços
comunitários e filantrópicos a uma vasta região do interior
do nosso Estado.
Pelas razões aduzidas, acreditamos ser justa a pretensão do

autor em conceder á Fundação Nossa Senhora do Patrocínio do
Santíssimo Sacramento a declaração de sua utilidade pública,
objeto desta proposição.

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

ng 1.528/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho. Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.540193

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

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em referência tem por finalidade declarar de utilidade
pública a Igreja Evangélica do Avivamento Espiritual, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vem, agora,
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a esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Igreja Evangélica do Avivamento Espiritual é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
a difusão do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo, bem
como a cooperação com as demais igrejas, para organizar
fundações com fins sociais, culturais e filantrópicos.
A declaração de utilidade pública virá, por certo,
corroborar o esforço da entidade para a consolidação de seus
ideais.

 Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.540/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Ambrôsio Pinto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.541193

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

A proposição em tela, do Deputado Côssimo Freitas, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Cultural,
Artística e Folclórica do Carmo do Rio Claro - ACAF -, com
sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Publicado em 6/8/93, foi o projeto encaminhado á Comissão
de Constituição e Justiça para o exame preliminar dos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
não se encontrando óbices á sua tramitação.

Fundamentação
A entidade em questão tem pautado sua ação pela defesa,
pela preservação do patrimônio cultural, artístico e
folclórico local e da região.
A declaração de utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade para a consolidação de seus
ideais.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.541/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.542/93

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Cóssimo Freitas, visa
a declarar de utilidade pública a Irmandade do Santíssimo
Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no Município de
Guapé.
Publicado, foi o projeto à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, vindo, agora, a esta comissão
para o lg turno de deliberação conclusiva, obedecendo aos
trâmites regimentais.

Fundamentação
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Trata-se de uma entidade com personalidade juridica, sem
fins lucrativos, que congrega católicos praticantes
dedicados ao culto do Santíssimo Sacramento. Dentro de suas
finalidades religiosas, participa e colabora com a paróquia
local na realização de festas, celebrações e procissões.
Pela sua dedicação á formação moral e cristã da população
de Guapé, acreditamos ser justa a concessão do titulo de
utilidade pública à Irmandade do Santissimo Sacramento da
Paróquia de Guapé.

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

nQ 1.542/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.610/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Lei ng
1.610/93 dispõe sobre o Fundo de Previdência Complementar do
Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa - PRELEGIS
- e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/8/93, o projeto

vem à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c
o parágrafo único do art. 80, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo estabelece o art. 62. XXXVI, da Constituição do
Estado, compete privativamente á Assembléia Legislativa
"dispor sobre o sistema de previdência e assistência social
dos seus membros e dos servidores de sua Secretaria,
observado, ainda, o disposto no art. 31, III'.
A matéria é de iniciativa privativa da Mesa, nos termos do
disposto no art. 66, 1, "d', da Constituição do Estado, e no
art. 80, VII, "d". do Regimento Interno, uma vez que se
relaciona com o regulamento geral da Secretaria da
Assembléia.
Outrossim, a proposição sob exame atende ao disposto nas
Leis Complementares nos 27. de 18/1/93. e 29, de 26/7/93,
que tratam da instituição e da regulamentação de fundos no
âmbito do Estado, observada, especificamente, a última lei
citada, que contêm as normas aplicáveis aos fundos do Poder
Legislativo e que prevê, no art. 50, a competência da Mesa
da Assembléia para propor projeto de lei que adapte os
fundos existentes às suas normas e ás da Lei Complementar n
27/93.
Foi adotada como texto básico a Deliberação nQ 287, de
28/11/84, que instituiu o PRELEGIS, procedendo-se à devida
adequação ás diretrizes contidas nas mencionadas leis
complementares.
A tramitação do projeto em tempo hábil é condição
indispensável para a inclusão dos recursos correspondentes
no Orçamento de 1994.
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Para clareza do texto, apresentamos a Emenda ng 1 ao art.
6o da Deliberação da Mesa ng 287/84, incluído entre as
alterações propostas no art. lQ do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no lg
turno, do Projeto de Lei nQ 1.610/93, com a Emenda nQ 1 a
seguir.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 6g:
"Art. 60 - E participante-contribuinte obrigatório do

PRELEGIS, sendo automática sua inscrição, o servidor
efetivo, o ocupante de cargo criado pela Lei nQ 8.443, de 6
de outubro de 1983 e o detentor de função pública.
Parágrafo único - E também participante-contribuinte

obrigatório o servidor inativo da Secretaria da Assembléia
que tenha exercido qualquer dos cargos ou função mencionados
no "caput"."
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.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.241193

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

O Projeto de Lei ng 1.241/93, do Deputado João Batista, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - AITMAP -,
com sede no Município de Uberlândia.
Aprovado o projeto no lo turno, com a Emenda no 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o 2p turno de deliberação
conclusiva, consoante os termos do Regimento Interno.
Anexo, apresentamos a redação do vencido, a qual é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaiba - AITMAP - propõe-se agir com vistas â proteção
dos interesses relacionados com a atividade jornalística,
mediante a organização dos profissionais de imprensa das
regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaiba.
Tendo em vista a importância da imprensa na vida social
contemporânea, ratificamos nosso parecer, exarado quando a
matéria foi apreciada no lQ turno.

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

Lei no 1.241/93, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões. 5 de outubro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.241193
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Declara de utilidade pública a Associação de Imprensa do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba - AITMAP -, com sede no
Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - AITMAP -

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.388/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Homero Duarte,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de
Estudos e Assistência Kardecista - GEAK -, com sede no
Município de Guanhães.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2g turno de deliberação conclusiva,
obedecendo aos trâmites regimentais.
A redação do vencido segue anexa e é parte integrante deste

parecer.
Fundamentação

O Grupo de Estudos e Assistência Kardecista - GEAK - é uma
instituição que tem por finalidade a promoção do espiritismo
evangélico e a prática da caridade cristã, inclusive por
meio de obras de assistência e promoção humana.
Pelo caráter comunitário das atividades que desenvolve, a
referida entidade faz jus à declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.388/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Hp 1.388/93

Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos e
Assistência Kardecista, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Estudos e Assistência Kardecista - GEAK -, com sede no
Município de Guanhães.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.430193

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Mauri Torres, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Corporação
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Musical Santa Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede
no Municipio de São Gonçalo do Rio Abaixo.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe-nos emitir parecer

sobre a matéria, para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Elaboramos a redação do vencido, conforme determina o art.
196, § lg, do Regimento Interno, a qual segue em anexo e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A corporação tem finalidade eminentemente social e
cultural. Compromete-se com a divulgação e o ensino da
música e viabiliza o aprendizado teórico e prático dessa
arte pelos aprendizes que integram seus quadros e pela
juventude em geral, preparando-os para participar mais
ativamente da vida cultural da comunidade. E o que a faz
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.430/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993-
Francisco Ramalho, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.430/93

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa
Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede no Municiplo
de São Gonçalo do Rio Abaixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Corporação

Musical Santa Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede
no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.431/93

Comissão de Educação Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, a proposição em
exame visa a declarar de utilidade pública a Comunidade
Missionária Vi llaregia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado no lQ turno em sua forma original, deve o projeto
receber, agora, parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento ás disposições regimentais.

Fundamentação
A Comunidade Missionária de Villaregia - COMI - busca
desenvolver atividades filantrópicas, educativas,
assistenciais, culturais e de evangelização, pelas quais se
torna merecedora do titulo declaratório de utilidade
pública.
Com vistas ao aprimoramento técnico da proposição.
apresentamos a Emenda nQ 1, acrescentando a sigla da
entidade ao art. 1.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.431/93, no 2g turno, com a Emenda ng 1, que se
segue.

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

Missionária de Villaregia - COMI -, com sede no Municipio de
Belo Horizonte»'.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.610193

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.610/93, de autoria da Mesa da
Assembléia, dispõe sobre o Fundo de Previdência Complementar
do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa -
PRELEGIS - e dá outras providências.
Tramitando em regime de urgência, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado José Milltâo, a proposição foi
aprovada no lQ turno, com a Emenda ng 1, e vem novamente á
Mesa, a fim de receber parecer para o 2g turno, do qual é
parte integrante a redação do vencido no lg turno, "ex-vi'
do disposto no art. 196, "caput" e f lg, do Regimento
Interno.

Fundamentação
De conformidade com as disposições constitucionais, legais
e regimentais aplicáveis à espécie, trata-se de matéria
afeta à competência privativa da Assembléia, inserindo-se no
rol de proposições cuja iniciativa é reservada
privativamente à Mesa.
A Deliberação ng 287, de 28/11/84, que instituiu o
PRELEGIS, é o texto básico, cujas normas o projeto visa
adequar às diretrizes contidas nas Leis Complementares ngs
27, de 18/1/93, e 29, de 26/7/93, que tratam da instituição
e da regulamentação de fundos no âmbito do Estado.
Para aprimoramento da proposição e mais adequado tratamento

da matéria, apresentamos, nesta oportunidade, as Emendas ngs
1 e 2, formalizadas na conclusão deste parecer.

Conclusão
Ante o exposto, nossoparecer é pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.610/93, na forma do vencido no
lg turno, com as seguintes emendas.

EMENDA NO 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 5g:
"Art. 5g - O servidor com o cancelamento de inscrição,

automático ou a pedido, desde que o requeira, pode
reinscrever-se no PRELEGIS, observado o disposto no art. 7Q
da Deliberação da Mesa ng 287, de 28 de novembro de 1984,
com as modificações desta lei, ficando suspensos, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, os efeitos de seus incisos 1 e II e
do parágrafo único do art. 6Q da mencionada deliberação.".

EMENDA No 2
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
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"Art . - A transferência dos recursos previstos na
alínea b" do inciso 1 do art. 9g da Deliberação da Mesa
ng 287, de 28 de novembro de 1984, com a redação dada
por esta lei, correrá pela dotação orçamentária
10l1.01070212.208-3.2.1.4.00, grupo de aplicação 1.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de setembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rémolo Aloise, Relator - Roberto

Carvalho - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.373193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.373/93, de autoria do Deputado
Ermano Batista, que declara de utilidade pública a
Associação de Amparo aos Doentes Mentais S. João Batista -
ASADDM -, com sede no Município de Caratinga. foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda á adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270. § lQ, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final
PROJETO DE LEI No 1.373/93

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo aos
Doentes Mentais S. João Batista - ASADOM -, com sede no
Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Amparo aos Doentes Mentais S. João Batista - ASADOM -,
com sede no Município de Caratinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993-
Roberto Amaral. Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.358/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.358/93. de autoria do Deputado
Cássimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos, com
sede no Município de Jacui, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda á adequação formal da matéria aprovada á técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, § lg, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por dar ao projeto a seguinte

redação final
PROJETO DE LEI NQ 1.358193

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Buenos. com sede no Município de Jacui.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Nq 1.357193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.357/93, de autoria do Deputado
Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Dentro,
com sede no Município de Jacui, foi aprovado rios turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lQ, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por dar ao projeto a seguinte

redação final
PROJETO DE LEI NQ 1.357/93

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Mato Dentro, com sede no Município de
Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Dentro, com sede no
Municipio de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.356193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.356/93 , de autoria do Deputado
Cássimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão. com
sede no Município de Jacui, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, l, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por dar ao projeto a seguinte

redação final.
PROJETO DE LEI NQ 1.356/93



263

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Frazão, com sede no Município de Jacuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão, com sede no
Municipio de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Antõnio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.342/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei no 1.342/93, de autoria do Deputado
Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas, com
sede no Município de Jacui, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, a fim de que se
proceda à adequação formal da matéria aprovada à técnica
legislativa, consoante o disposto no art. 270, lo, do
Regimento Interno.
Nesses termos, opinamos por dar ao projeto a seguinte

redação final.
PROJETO DE LEI NQ 1.342/93

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Perobas, com sede no Município de
Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Antõnio Pinheiro. Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.568/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.568/93. do Governador do Estado, que
dispõe sobre a edição do "Suplemento Literário de Minas
Gerais" e dá outras providências, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI Ng 1.588193
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Dispõe sobre a edição do Suplemento Literário de Minas
Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Suplemento Literário do Minas Gerais!!, criado
pela Lei nQ 4.428, de 9 de fevereiro de 1967, passa a ser
editado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Cultura, com a denominação de "Suplemento Literário de Minas
Gerais!!,
Art. 2g - A edição do 'Suplemento Literário de Minas

Gerais" observará as seguintes condições:
- a circulação será mensal;

II - a distribuição e a venda serão realizadas diretamente
pela Secretaria de Estado da Cultura ou por intermédio de
distribuidores especializados;
rir - o preço de assinatura e de venda avulsa será fixado

pela Secretaria de Estado da Cultura;
IV - a impressão será feita gratuitamente pela Imprensa

Oficial, para circulação de até 24 (vinte e quatro) páginas
e tiragem de até 2.000 (dois mil) exemplares por mês.
Art. 3g - Fica criada, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Cultura, a Superintendência de Edição e
Distribuição do Suplemento Literário de Minas Gerais,
subordinada diretamente ao Secretário de Estado da Cultura,
com a finalidade de planejar, coordenar, redigir e orientar
a edição e a distribuição do "Suplemento Literário de Minas
Gerais".
Art 4g - O apoio técnico e administrativo á

Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento
Literário de Minas Gerais será prestado por servidores da
Secretaria de Estado da Cultura e de outros órgãos e
entidades da administração pública estadual, mediante
solicitação do Secretário de Estado da Cultura, observada a
legislação vigente.
Art. 5 - O "Suplemento Literário de Minas Gerais" terá um
Conselho Editorial constituído de 5 (cinco) membros
efetivos, escolhidos entre escritores e intelectuais de
renome, indicados pelo Secretário de Estado da Cultura, e 1
(um) suplente, que será o Subeditor. todos designados pelo
Governador do Estado.

l Q - A função de membro do Conselho Editorial é
considerada de relevante interesse público.

- O Conselho Editorial será presidido pelo Diretor da
Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento
Literário de Minas Gerais, na qualidade de Editor-Chefe, e
contará com a participação de 1 (um) Assessor da
Superintendência, como Subeditor.
Art. 60 - Cabe ao Secretário de Estado da Cultura fixar o
valor da remuneração a ser paga aos colaboradores do
"Suplemento Literário de Minas Gerais", a titulo de
honorários, por matéria publicada sob a forma de artigo,
trabalho de criação, reportagem, desenho de ilustração ou
qualquer outra colaboração prestada em caráter eventual,
observada a legislação pertinente.
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Art. 7Q - A competência, a descrição e as normas
complementares de funcionamento da Superintendência de
Edição e Distribuição do Suplemento Literário de Minas
Gerais e do Conselho Editorial serão estabelecidas por meio
de decreto-
Art. 8Q - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão do Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado da Cultura, a que se refere o Decreto nQ 16.409, de
10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-
05, símbolo 5-02, e 1 (um) cargo de Assessor II, código MC-
12, símbolo 5-03, destinados á Superintendência de Edição e
Distribuição do Suplemento Literário de Minas Gerais.
Art. 9 - Para atender ás despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em
favor da Secretaria de Estado da Cultura, crédito especial
até o limite de CR568.115,56 (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 n
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 4.428, de 9 de fevereiro de 1967.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.610193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 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, foi aprovado no 2Q turno, com as
Emendas ns 1 e 2 ao vencido no 1Q turno.
vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 Ng 1.610193
Dispõe sobre o Fundo de Previdência Complementar do

Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa - PRELEGIS
- e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Fundo de Previdência Complementar do Servidor
da Secretaria da Assembléia Legislativa - PRELEGIS -, nos
termos das Leis Complementares no 27, de 18 de janeiro de
1993, e nQ 29, de 26 de julho de 1993, é o instituído pela
Deliberação da Mesa flQ 287, de 28 de novembro de 1984, que
passa a vigorar com as modificações que se seguem, nos
dispositivos abaixo indicados:
"Art. 4Q - Fica criado o Fundo de Previdência Complementar

do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa -
PRELEGIS -, com a finalidade de complementar a pensão devida
em decorrência de sua morte, á qual têm direito seus
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dependentes junto ao Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais.
# l - Na falta de dependentes junto ao tPSEMG, considera-
se dependente o descendente ou o ascendente sucessivo,
observada a ordem de vocação hereditária do Código Civil,
excluido o direito de representação.
# 2Q - Ressalvado o disposto no "caput" e no lg deste
artigo, é considerado dependente aquele que seja designado
pelo participante-contribuinte.
f 3Q - A pensão concedida nos termos dos parágrafos

anteriores terá a duração de 5 (cinco) anos.
f 4Q - A perda da condição de dependente por qualquer dos

complementados importa rateio em favor dos remanescentes.
- A dependência não se extingue enquanto perdurar a

invalidez, desde que o beneficiário não disponha de renda
própria -
# 6Q - O prazo de duração do PRELEGIS é indeterminado.
Art. S - O PRELEGIS é uma entidade contábil e
financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, sua patrocinadora, com administração própria e
gestão da Mesa da Assembléia, sendo seu Conselho
Deliberativo e Fiscal o órgão co-gestor.
Parágrafo único - E encargo da patrocinadora assegurar
apoio administrativo e material indispensáveis ao
funcionamento do PRELEGIS.
Art. 60 - E participante-contribuinte obrigatório do
PRELEGIS, sendo automática sua inscrição, o servidor
efetivo, o ocupante de cargo criado pela Lei nQ 8.443, de 6
de outubro de 1983, e o detentor de função pública.
Parágrafo único - E também participante-contribuinte

obrigatório o servidor inativo da Secretaria da Assembléia
que tenha exercido qualquer dos cargos ou função mencionados
no "caput".
Art. 7 - - . ...........................
III - pagamento de taxa de reinscrição correspondente a 10%
(dez por cento) do valor da contribuição mensal.
Parágrafo único - - - ......................................
Art. 8 - ..............................
2 - O atraso no recolhimento da contribuição importa

correção monetária mensal por indice oficial a critério do
órgão co-gestor, e multa de 10% (dez por cento), acrescidas
de juros legais.

3 - ,, .....................
Art. 90 - São fontes de receita do PRELEGIS:

- contribuição mensal
a) do participante-contribuinte, mediante desconto em
folha, tendo por base a soma do vencimento, dos adicionais e
das gratificações de caráter permanente, ou dos proventos,
ou, ainda, da complementação da pensão recebida,
correspondente a:
1) 2% (dois por cento) do valor percebido até CR$92.076,00;
2) 2.6% (dois virgula seis por cento), de CR$92.076,01 a

CR$185.592,00;
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3) 5.02% (cinco virgula zero dois por cento) acima de
CR$185.592,01;
b) da patrocinadora, correspondente a 7% (sete por cento)

do valor da folha de pagamento do pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa;

V - dotações consignadas no Orçamento fiscal do Estado ou
em créditos adicionais;
VI - outros recursos.
Parágrafo (mico - Integram ainda o patrimônio do PRELEGIS

os bens móveis e imóveis que se destinem a seu funcionamento
ou á expansão de suas receitas, incluidos, desde logo, os
lotes 3 (três) e 4 (quatro) da quadra ll (décima primeira)
da 12 (décima segunda) seção urbana de Belo Horizonte,
situados no Bairro Santo Agostinho, com limites, área e
confrontações constantes na planta cadastral ng DES-
5. 466A/000-A-33.
Art.12 - ..................................
2g - A transformação ou extinção do cargo ou função

pública do participante implicará revisão da complementação
da pensão. Na hipótese de extinção, o valor para o cálculo
será o do vencimento do cargo ou função pública, ou o de
valor mais próximo.

3g - Se a transformação do cargo ou função pública
importar redução de vencimento, manter-se-á a complementação
da pensão na base de cálculo anterior.

4Q - Na hipótese dos fl lg e 2Q do art. 4g, será deduzida
do valor apurado na forma deste artigo a quantia
correspondente à pensão que o IPSEMG atribuiria a dependente
de servidor com remuneração igual ou a mais próxima à do
servidor falecido.
f 5g - A complementação da pensão somente será devida ao

dependente do participante reinscrito, observada a seguinte
proporção, calculada sobre o valor apurado na forma do
caput"

- de 1 (um) a 2 (dois) anos de recolhimento da
contribuição, 20% (vinte por cento);
II - de 2 (dois) anos e 1 (um) dia a 3 (três) anos, 40%
(quarenta por cento);
tI! - de 3 (três) anos e 1 (um) dia a 4 (quatro) anos. 60%
(sessenta por cento):
IV - de mais de 4 (quatro) anos e 1 (um) dia, 80% (oitenta

por cento): e
V - de 5 (cinco) anos em diante, 100% (cem por cento).

6g - . . ...................................
Art. 13 - A administração do PRELEGIS é exercida,
ressalvado o disposto no art. sQ, por sua diretoria.

- A diretoria é composta de 5 (cinco) membros efetivos
• de 5 (cinco) suplentes, eleitos pelo Conselho Deliberativo
• Fiscal, e exercerá, além de outras, atribuições de
gerenciamento e as referidas no inciso II do art. 4g da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993.

2 - A eleição de que trata o lg só pode recair em
participante-contribuinte do fundo.
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3g - O mandato da diretoria terá a duração de 1 (um) ano,
permitida a reeleição.
§ 4g - No caso de vaga, proceder-se-á a nova eleição.
§ 5g - A diretoria será presidida por um de seus membros,
por estes escolhido, permitida a recondução.
Art. 14 - As atribuições e as responsabilidades dos

Diretores serão fixadas em regimento interno, elaborado pela
Diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo e Fiscal e
homologado pelo Presidente daAssembléia Legislativa.
Parágrafo único - Incumbirá a um dos Diretores, que seja

por estes indicado, executar as decisões da diretoria, sendo
que as de natureza financeira conjuntamente com o
Presidente.'.
Art. 20 - 0 grupo coordenador do PRELEGIS. presidido por um
membro da Mesa da Assembléia e por esta anualmente
designado, vedada a recondução, é integrado ainda pelo
diretor do órgão de planejamento da Secretaria da
Assembléia, por um representante da diretoria e por dois
representantes do órgão co-gestor.
Parágrafo único - O Presidente, em suas faltas e
impedimentos, será substituído pelo integrante mais idoso do
grupo coordenador-
Art. 3g - A concessão e o pagamento de pensão comple-mentar
pelo PRELEGIS dependerão da satisfação prévia dos encargos
financeiros de responsabilidade do participante e da
patrocinadora no caso de servidor a que se refere o art. 4
da Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990, observado o
disposto no parágrafo único de seu art. 17.
Art. 4g- Incumbe ao PRELEGrS, mediante repasse de
numerário e comissão de 3% (três por cento) sobre o valor da
folha, o pagamento dos atuais pensionistas complementados
diretamente pela Assembléia Legislativa-
Art. 5g - O servidor com o cancelamento de inscrição,
automático ou a pedido, desde que o requeira, pode
reinscrever-se no PRELEGIS, observado o disposto no art. 7g
da Deliberação da Mesa ng 287, de 28 de novembro de 1984,
com as modificações desta lei, ficando suspensos, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, os efeitos de seus incisos 1 e II e
do parágrafo único do art. 6Q da mencionada deliberação.
Art. 6g - A transferência dos recursos previstos na alínea
"b" do inciso 1 do art. 9g da Deliberação da Mesa ng 287, de
28 de novembro de 1984, com a redação dada por esta lei,
correrá pela dotação orçamentária 1011.01070212.208-
3.2.1.4.00, grupo de aplicação 1.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente o inciso IV do art. 8Q e os arts. 16 e 17 da
Deliberação da Mesa ng 287, de 28 de novembro de 1984, bem
assim os arts. 4g e Sg da Deliberação da Mesa ng 293, de 30
de janeiro de 1985.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Francisco Ramalho.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NgS 13, 14 E 15, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Np 840/92

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado,
contém normas de execução penal.
Publicada em 22/5/92, a proposição recebeu parecer
favorável, no lg turno, com as Emendas do ng 1 ao 12, nas
comissões a que foi distribuída, e foi a Plenãrio, onde
recebeu as Emendas do ng 13 ao 15, sobre as quais, nos
termos do art. 195, 2Q, c/c O art. 103, do Regimento
Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
As emendas em exame, do Deputado Simão Pedro Toledo,
sugeridas pela Presidência do Conselho de Criminologia e
Política Criminal, têm como objetivo promover a correção de
um pequeno engano ocorrido quando da elaboração do projeto
original. Naquela ocasião, o Serviço Social Penitenciário
foi incluído no organograma do sistema de execução penal
como órgão desvinculado do Juízo de Execução, nos arts. 154
e 163, quando, na realidade, pela leitura do art. 158,
depreende-se que o Serviço Social Penitenciário deve
integrar, como seção, o capitulo relativo ao Juízo de
Execução-
Assim  sendo, as emendas propostas contribuem para o
aperfeiçoamento do projeto e não encontram óbices á sua
tramitação.
Apresentamos, aofinal deste parecer, a Subemenda ng 1 à
Emenda ng 14, já que essa emenda produz uma reestruturação
na ordem dos dispositivos do projeto e, portanto, deve
conter as indicações precisas que expressem, na redação da
lei, as pretensões de seu autor. Trata-se, tão-somente, de
uma subemenda que visa a aprimorar a emenda apresentada, sem
alterar o seu sentido.
Apresentamos, ainda, a Emenda ng 16, conforme sugestão
encaminhada ao Deputado Simão Pedro Toledo pelo Conselho de
Criminologia e Política Criminal. Trata-se da supressão, no
art. 168, de incisos relativos à competência da Escola de
Serviços Penitenciários, já contemplados na Lei ng 11.049,
de 18/1/93. Tal supressão evitaria a superposição de textos
legais no tratamento da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Emendas

ngs 13 e 15, bem como da Emenda no 14, na forma da Subemenda
nQ 1, abaixo apresentada, juntamente com a Emenda ng 16.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 14
Proceda-se á seguinte alteração: o Capitulo IV do Titulo

VI, que contém o art. 163, passa a constar como Seção IV do
Capitulo III do Titulo VI, renumerando-se os demais
capítulos do titulo mencionado.

EMENDA NQ 16
Suprimam-se, no art. 168, os incisos IV, VI, VII e VIII,
renumerando-se os demais.
Sala das Comissões. 7 de outubro de 1993.
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Belo Horizonte, terça-feira, 12 de outubro de 1993

ATA

ATA DA 447a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM $ DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1$ Fase:
Ata - Comunicações: Comunicação da Comissão de Agropecuária
e Politica Rural - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados José Maria Pinto e Bonifácio Mourão - 2,1 Fase:
Leitura de comunicação apresentada - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h15min, comparecem os Deputados:
Rémolo Alolse -Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Alvaro António - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Pinheiro - Bonifácio Mourão - Cóssimo
Freitas - Emano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - João
Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecé - Maria Elvira - Maria Olivia -
Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos -
Tarcisio Henriques - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião HeivéciO) - 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-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1$ PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1$ Fase
Ata

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

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa comunicação da

Comissão de Agropecuária e Rol itica Rural.
Oradores Inscritos

- Os Deputados José Maria Pinto e Bonifácio Mourão proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

2g Fase
Leitura de Comunicação Apresentada
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária e Politica Rural - aprovação do Requerimento n
3.041/92, do Deputado Tarcisio Henriques (Ciente. Publique-
se.).

ENCERRAMENTO
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 ordinária de debates, segunda-feira, dia
11. às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.108/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.109/92, do Deputado Hely Tarquínio,
que dispõe sobre os programas de construção e reforma de
unidades habitacionais populares em zona rural e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido
no lQ 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, f lQ, 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 1,108192
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. lg - Os programas de construção e reforma de unidades
habitacionais populares 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
principios:

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

municipais, para conjugar os esforços e recursos públicos;
III - a participação da comunidade local, por meio de suas

entidades representativas.
Art. 3Q - O Estado poderá celebrar convênios com municipïos
para a execução de programas a que se refere esta lei,
pr i or i zando:

- os municípios de escassas condições de propulsão
socioeconômlcas;
II - os municipios 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;



273

b) - o emprego de medidas que incrementem a produção ou a
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 saneamento;
d) - a adoção de soluções sanitárias que usem técnicas de
baixo custo, adequadas ás peculiaridades locais;
e) - a educação sanitária e ambientai da população

beneficiária;
f) - a preservação de mananciais superficiais e

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

deverão dispor de abastecimento de água potável e de coleta
e disposição sanitária adequadas dos resíduos líquidos.
Art. SQ - Serão concedidos incentivos especiais pelo poder

público:
- ao proprietário rural que construir, reformar ou

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

construir, reformar ou melhorar as habitações destinadas à
sua moradia.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se
incentivos especiais:

- o apoio financeiro 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
III - a preferência na prestação de serviços oficiais de

assistência técnica e de fomento, por meio dos órgãos
competentes.
Art. 6 - Na execução dos programas a que se refere esta
lei, o Estado prestará assistência técnica ao município e à
comunidade.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Francisco Ramalho.
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Belo Horizonte, quinta-feira. 14 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 2348 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão e votação de proposição: Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução nQ 1638/93; discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconcelios, Roberto Amaral e Amilcar
Padovani questões de ordem; discurso do Deputado Clêuber
Carneiro; requerimento da Deputada Maria Olivia
(encerramento da discussão do projeto); discursos dos
Deputados Raul Messias, Gilmar Machado, Hely Tarquinio e
Wilson Pires; aprovação do requerimento; verificação de
votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; votação
do Substitutivo nQ 1, discursos dos Deputados José Maria
Pinto, Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Adelmo
Carneiro Leão, Roberto Carvalho e Ivo José; questão de
ordem; discursos dos Deputados Antônio Fuzatto, Raul Messias
e Wilson Pires; questão de ordem; rejeição do Substitutivo
nQ 1; votação do Projeto de Resolução nQ 1.638/93; aprovação
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José MilHão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - José Bonifácio
- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa T 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
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 2g-Secretário "ad hoc°,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

Discussão e Votação de Proposição
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução flQ 1.638/93, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que aprova as Contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercicio de 1992. Á Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela rejeição do Substitutivo
nQ 1. Em discussão o projeto. Para discuti-lo, com a
palavra, o ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe
de 30 minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em
regime de urgência.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente. Sras
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, galeria, imprensa,
vamos discutir o Projeto de Resolução nQ 1.638/93. de
autoria da nossa Comissão de Fiscalização Financeira, que
trata das contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercido de 1992. Á Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela rejeição do Substitutivo ng 1.
Solicitaria a todos os companheiros que têm assento nesta
Casa, presentes hoje neste Plenário Juscelino Kubitschek de
Oliveira, que votem pela rejeição do Substitutivo nQ 1 e
pela aprovação do projeto de resolução que será, em seguida,
transformado numa resolução.
E importante lembrar a cada um dos Deputados que teremos
dois processos de votação. O primeiro, em relação ao
Substitutivo nQ 1, que solicito aos Deputados que votem
contra, acompanhando o parecer técnico da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em seguida votaremos
favoravelmente ao projeto de resolução, também acompanhando
o parecer técnico da nossa comissão Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amara], para discutir o projeto.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sras,
Deputadas, Srs. Deputados, distinto e seleto público que nos
vê e nos ouve, representantes da imprensa, venho discutir o
parecer sobre o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Resolução ng
1.638/93, dizendo que somos pela rejeição do substitutivo e
favoráveis á aprovação do projeto de resolução. Isso se deve
ao fato de que o substitutivo em nada enriquece o projeto.
Pelo contrário, achamos totalmente desnecessária e até
inconveniente a sua aprovação.
Esclarecemos que o referido projeto já mereceu a análise do
Tribunal de Contas, tendo recebido o parecer pela sua
aprovação. Informamos também que a matéria, o conteúdo do
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substitutivo já está sendo considerado pelo Executivo,
considerando que já foi nomeada uma comissão para tratar do
assunto FEPAMIG, ou seja, transferir imóveis do Estado para
esse órgão.
Por isso, somos pela rejeição do substitutivo e pela

aprovação do projeto de resolução. Era o que tínhamos a
dizer, Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - Para discutir a matéria, com a palavra,

o Deputado Amilcar Padovani.
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Temos em mãos o relatório da Comissão, que dá o
seu parecer sobre o Substitutivo ng 1 ao Projeto de
Resolução ng 1.638/93, que está vazado nos seguintes termos:
(- Lê:)
"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 # lQ do
art. 230 do Regimento Interno, o Deputado Gilmar Machado
apresentou o Substitutivo ng 1, também concluindo pela
aprovação das contas, porém estabelecendo que o Poder
Executivo deverá aplicar, em projeto de ciência e
tecnologia, até o final do exercício de 1994, diferença
entre o valor aplicado em 1992 e os 3% da receita
orçamentária corrente liquida 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."
o Deputado Raul Messias - Ilustre Deputado, peço um aparte.
O Deputado Amilcar Padovani - Com o máximo prazer, permito-
lhe o aparte.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, demais colegas
presentes, em primeiro lugar, agradeço o aparte, inclusive
louvo V. Exa. por permitir este instrumento regimental que é
o aparte, e que infelizmente foi solicitado ao Deputado
Roberto Amaral, e ele nos negou.
V. Exa. conhece o projeto de resolução e o substitutivo
apresentado pelo Deputado Gilmar Machado, que apoiamos e
aprovamos, posicionando-nos contra a atual prestação de
contas do Sr. Governador Hélio Garcia.
Sabemos que a votação da prestação de contas do Sr.
Governador é um momento emblemático da política, porque é
exatamente esse o momento em que a Oposição, ou as Oposições
se manifestam diante do poder do Palácio da Liberdade.
Tivemos isso quando V. Exa. era membro dessa Assembléia,

como nosso colega ilustre, no mandato passado, e votava
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sistematicamente favoravelmente às contas do nobre
Governador Dr. Newton Cardoso, e as Bancadas do PT, do PSDB
e do PFL votavam sempre contra, porque assumiam uma posição
de divergência com o Palácio do Governo e manifestavam essa
divergência na votação emblemática.
Mas o motivo principal da nossa rejeição ás contas é porque
o Governador explicitamente descumpre a Constituição e
assume o descumprimento dessa Constituição. O próprio
parecer desta Assembléia diz que o Governo não está
cumprindo a Constituição. E este o meu aparte, nobre
Deputado. Pergunto como V. Exa. , como nós, Deputados,
podemos votar favoravelmente a um Governo que não cumpre a
Constituição, num dos seus pontos mais importantes para
nossa soberania e nossa libertação, que é exatamente a
definição de investimentos para a ciência e a tecnologia. O
que implica o descumprimento desse preceito constitucional?
Implica uma absoluta dependência do Governo do nosso Estado
para enfrentar os problemas contemporâneos que se nos
apresentam, como, por exemplo, a questão da energia. Então,
o efeito maléfico, nobre Deputado, do descunprimento de um
dispositivo desses é muito simples. Os órgãos
governamentais, as universidades, começam com suas
pesquisas. Quem vai começar essas pesquisas? São os jovens,
cientistas, sempre os mais bem dotados e os que tiveram
melhores condições de se informar. Eles começam o projeto; o
projeto começa a dar resultado, só que faltam recursos. E o
eterno argumento de todas as universidades e de todos os
centros de pesquisas. Se a pesquisa é interessante, se o
técnico é competente, vem uma multinacional e pinça esse
técnico.
Sabemos, por exemplo, que a CEMIG é um dos órgãos mais
sérios em pesquisa de energia em nosso Estado. Mantém um
verdadeiro laboratório nessa área. E os técnicos começam um
belo trabalho nessa estatal e, posteriormente, são
contratados por uma SIEMENS, por exemplo. Depois vamos
comprar essa tecnologia, pagando "royalties', em dólar, a
preços altíssimos. Então, V. Exa. atente para a nossa
argumentação: o substitutivo proposto pelo Deputado Gilmar
Machado exige que o Governo cumpra esse dispositivo
constitucional. Existem pesquisas sérias e importantes para
serem feitas em todos os campos. Citei o campo da energia,
mas poderia ter citado o setor da agricultura ou da
Medicina, enfim, todo campo da sabedoria humana poderia ser
citado, como V. Exa. bem sabe.
Posicionamo-nos contra as contas do Governador, dessa
forma, e não de uma maneira intransigente e radical, pois
foi apresentada uma solução pelo nobre Deputado Gilmar
Machado, mas, infelizmente, o "bloco-trator" do Palácio da
Liberdade não quer ver prosperar essa discussão.
Daqui, nobre Deputado, conclamo os Deputados do PMDB, que

hoje tristemente são liderados pelo PFL nesta Casa, o que é
um absurdo, uma afronta. Não tenho vergonha de dizer que já
votei no MDB e até no PMDB. em 1982. Mas, hoje, sinto
vergonha pelos Deputados do PMDB, porque são 'tratorados"
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pelo Palácio da Liberdade, liderados por um Lider que nem
partido tem e por um bloco que é liderado pelo PFL. Essa é a
situação dos politicos do PMDB de Minas Gerais. Estão
reduzidos a ser reboques do PFL. Esclareçam o porquê, vocês
que estão inscritos para discutir o projeto. O PMDB de Minas
abdica de seus direitos. E uma vergonha que o Deputado
Geraldo Santanna seja liderado pelo partido que liderou a
oposição a V. Exa. nesta Casa.
O Deputado Amflcar Padovani - Nobre Deputado Raul Messias,
gostaria que V. Exa. fosse breve em seu aparte, que recebo
com muita honra, e que deixasse suas questões particulares
com o Deputado Geraldo Santanna para serem discutidas em
outro momento, e não por meu intermédio.
O Deputado Raul Messias - Já termino, Sr. Presidente. Citei

o Deputado Geraldo Santanna como exemplo, mas quis realmente
questionar o PMDB. E agora questiono a sigla PP, para que se
manifeste da tribuna sobre as interpretações de voto com
relação ás contas do atual Governador, porque assim, sim,
estará mostrando que é um partido de posição diversa daquela
do Palácio da Liberdade. Muito obrigado, Deputado Amilcar
Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Eu é que agradeço o aparte
de V. Exa. , Deputado Raul Messias, que velo abrilhantar o
pronunciamento meu nesta noite.
O Deputado Hely Tarquinio deseja um aparte? Eu o concedo,

com o máximo prazer, nobre colega.
O Deputado Hely Tarquinlo - Gostaria de me manifestar a
respeito do pronunciamento do nobre Deputado Raul Messias na
tarde de hoje e agora, na presente reunião, quando pediu uma
posição clara do PP.
Quero dizer com muita tranqüilidade, Deputado Raul Messias,

que nós temos tido uma posição coerente. D PP tem uma
história muito curta nesta Casa, pois foi só há uma semana
que a Bancada do partido foi oficializada. Assim, essa
cobrança está muito precoce, muito preventiva. D PP tem um
programa a ser cumprido, e eu não tenho ansiedade, num
primeiro momento, como Lider do PP, de absorver a doutrina
do PT. D PP não tem verdades eternas e, como primeira
proposta, defende a democracia interna, acolhendo todos e,
ao mesmo tempo, permitindo as opiniões divergentes, em busca
de uma posição construtiva e também responsável.
A sociedade é dinâmica, como todos nós sabemos, e como
todos os Deputados conhecem em suas bases. Depois de um
convivio não só de quatro anos, mas de toda a sua vida, o
Deputado percebe que as mutações são sucessivas, e, assim,
absorver as verdades de forma sectária, nós não aceitamos
num primeiro momento. Queremos que o partido adote uma
posição independente, buscando reformas bem claras para
promover de forma responsável a construção da sociedade
mineira, sem, contudo, achar que isso é uma religião,
possuindo uma conotação num plano superior, como se fosse
metafisica. Muitas vezes, com todo o respeito que tenho pela
doutrina do PT, vemos que esse partido é cheio de dogmas.
Mesmo do ponto de vista da natureza humana, temos muita
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dificuldade para admitir dogmas, mas o PT acha que as
verdades são eternas.
Como Líder do PP, quero dizer que o nosso partido tem
possibilidade de conviver com este leque partidário,
buscando ser responsável. Tem possibilidade de convivência
ética com outros partidos, sem perder a responsabilidade de
ser Oposição construtiva, dentro do próprio Regimento
Interno. Tem uma posição diversa da Maioria, mas aquilo que
for bom para todos os partidos o PP vai apoiar, porque será
bom para o povo.
E de forma ética Que quero fazer a declaração de que o PP
não tem ainda uma história para tornar públicos todos os
seus votos, porque agora é que estamos reunindo-nos sob uma
bandeira, sob um programa e o objetivo de tornar as nossas
propostas a partir de uma eleição e, se for Governo, tornar
uma ação programática no sentido de construir a sociedade
mineira. A nossa posição aqui não tem que ser homóloga á do
PT, pode ser semelhante algumas vezes. Por ser um partido da
Minoria, não podemos despersonalizar-nos, num primeiro
momento, e ter uma atitude homóloga á do PT. Nossa vocação
não é essa, e sim uma vocação responsável para uma oposição
construtiva. Poderemos estar juntos, logicamente, porque
nossas posições são diversas da Maioria. Mas aquilo que o
Governo propuser e que for bom para o povo, o PP estará lá.
V. Exa. pode acreditar, nobre Deputado, que quase sempre
estaremos juntos nas votações contra o Governo, mas isso
porque temos um programa que é compatível com as propostas a
favor do povo. Já existe no Governo Hélio Garcia um Bloco de
Reorganização Democrática, que já é um embrião de um partido
e está praticamente deflagrando a sucessão do Governo de
Minas. Nossa posição já é conhecida, nós já temos o nosso
candidato, não adianta ficar com demagogia, pois todos sabem
que temos um candidato a candidato, que é o Dr. Hélio Costa,
e temos um programa claro para o qual já traçamos as linhas
gerais, e a condição "sine qua non" é ser Minoria nesta
Casa, é exatamente ter uma posição diversa da Maioria. Isso
é do Regimento Interno e é nossa primeira obrigação.
Entretanto, não somos obrigados a votar tudo o que o PT
votar, seja contra ou a favor do Governo. Nós votamos de
modo independente. Vamos convocar uma reunião. Deputado Raul
Messias, para a nossa própria convivência democrática, do PP
• do PT, para deixarmos bem clara a nossa posição nesta Casa
• nossa linha de conduta, nosso posicionamento. E bom que se
diga que o PP tem um posicionamento de acordo com sua
doutrina, que talvez seja mais ampla, mais abrangente, de
maior aceitação, de uma convivência mais fácil, mas nossas
verdades também não serão eternas, pois tudo é mutável neste
mundo-
Fica aqui a nossa proposta de estarmos sempre atentos aos
projetos em tramitação nesta Casa, e o PP sempre vai votar
de forma responsável, naquilo que for do interesse do povo
de Minas Gerais.
O Deputado Amilcar Padovani - Agradeço o aparte do nobre
Deputado Hely Tarquinio. Gostaria de pedir aos nobres
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companheiros Deputados que não me obrigassem a negar
apartes. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o PP,
por que já tem candidato a Governador.
Um minutinho, nobre Deputado. Havia dito que já não
gostaria mais de receber apartes, mas a minha formação
democrática me proíbe de assim o fazer. Assim sendo, no
momendo adequado, darei o aparte a V. Exa.
Gostaria de dizer o seguinte: já que o nobre Deputado Raul
Messias expôs o seu ponto de vista, o qual temos de
respeitar, assim como o Deputado Hely Tarquinio também expôs
o seu ponto de vista, inclusive, já num futuro namoro, que
pode dar em noivado e casamento entre o PP e o PT, e como o
PP já tem candidato ao Governo do Estado, o Sr. Hélio Costa,
figura das mais respeitáveis em nosso Estado, só nos resta
concluir a nossa argumentação, não sem antes ouvir com
muito prazer o aparte que nos foi solicitado pelo nobre
Deputado José Maria Pinto e, apenas em seguida, pedir aos
meus colegas que me deixem terminar minhas palavras, pois
outros oradores de maior brilho devem ocupar esta tribuna,
não eu. Gostaria de ouvir V. Exa. , nobre Deputado.
O Deputado José Maria Pinto - Agradeço a generosidade de V.
Exa. para me conceder esse aparte, embora justificando que
preciso usar a palavra para deixar aqui uma mensagem, que
por certo irá abrilhantar mais esta Assembléia.
Quero dizer que nunca fui liderado pelo PFL, nunca fui
liderado pelo PMDB, pois sempre me coloquei numa situação de
vanguarda, porque tenho condições de liderar a mim mesmo.
Gostaria também de dizer que o nobre Deputado Raul Messias
tem condições morais para apartear da maneira como o fez,
mesmo porque já não está no PT.
Estive na campanha de Hélio Costa no primeiro e segundo
turnos e ocupei esta tribuna para dizer que estaria apoiando
o Governo do Dr. Hélio Garcia, no tocante aos assuntos de
interesse de Minas, e tenho a faculdade de repudiar os
assuntos que não são do interesse de Minas e já tive
oportunidade de votar a favor e contra. Hoje, votarei a
favor, porque o Governo é honesto, integro, e nenhum tipo de
corrupção foi denunciado pela imprensa ou por qualquer
jurista.
O Deputado Raul Messias tem moral para chamar a atenção do
Governador do Estado, exatamente no ramo das pesquisas,
pois, se não implementarmos as pesquisas em Minas Gerais, se
não implementarmos as pesquisas nas universidades e,
principalmente, na CEMIG, fatalmente teremos os nossos
cientistas guindados por multinacionais e, dessa maneira,
pagaremos "royalties" absurdos.
O meu voto será favorável á aprovação das contas do Sr.
Governador, porque o conheço e sei que é um homem
respeitável, integro e que pensa num bom destino para Minas
Gerais.
Quanto ao PP, vou apoiar Hélio Costa . entendendo que ele é
um homem integro, novo e capaz de governar Minas Gerais com
lisura e tranqüilidade.
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Quero dizer também que a fala do meu Líder nesta noite
encontra ressonância nesta Casa, pois foi uma fala
abalizada, e vamos nos reunir e traçar os melhores rumos
para Minas Gerais, juntos com Hélio Costa. Muito obrigado
por sua gentileza, embora tenha tomado mais que o tempo
suficiente.
O Deputado Amilcar Padovani - Não há problema algum.
Colocados os atavios e os alamares na candidatura do Sr.
Hélio Costa, pelo que sei, aqui na Casa, está dois a zero.
Gostaria de concluir, mas não posso, sem antes dar a

palavra ao meu particular amigo, a esta enorme inteligência
que é o Deputado José Renato.
O Deputado José Renato - Deputado Amilcar Padovani, vou

abusar um pouco da paciência de V. Exa.
O Deputado Amilcar Padovani - É bom que V. Exa. saiba de
uma coisa. Tenho tanta admiração por V. Exa. que jamais
consideraria um abuso: o prazo regimental é que é um pouco
curto-
0 Deputado José Renato - Em primeiro lugar, gostaria de
fazer uma ressalva em cima das palavras do Deputado Raul
Messias. O PMDB não se sente menor nem diminuído por ser
conduzido pelo Deputado Agostinho Patrus, que todos
admiramos, porque entendemos que não é o PFL que lidera o
bloco, mas a filosofia, o interesse partidário que fez com
que esse bloco surgisse na Assembléia.
Gostaria de ressaltar, nas palavras do Deputado Raul
Messias, que, pior do que ser liderado por alguém, é ser
líder de si mesmo. Isso é que é um absurdo, e entendo que é
imoral e uma vergonha.
Gostaria, ainda, de fazer uma observação sobre as contas do
Sr. Governador. Para um Orçamento de
CR$20.000.000.000.000,00 e uma receita liqüida de, mais ou
menos, CR$10.000.000.000.000,0O, o Estado poderia aplicar,
por preceito constitucional, 3% na FAPEMIG. Não foi possível
aplicar.
O que fez? Escreveu-se em Resto a Pagar. Propôs-se uma
resolução pela qual imóveis do Estado seriam ou serão
transferidos à Fundação de Amparo á Pesquisa de Minas
Gerais. Todos nós sabemos que a dosagem foi errada. 3% são
realmente uma dose excessiva para a economia frágil que nós
temos. Mas o Estado aplica 32%, ou seja, acima dos 25%
recomendados pela Constituição, nas áreas de educação e de
saúde e aplicou em saneamento básico o mesmo que aplicou em
transportes.
São essas as observações que gostaríamos de fazer, dizendo
que o PMDB tem sido coerente. Nas contas do Governador
Newton Cardoso, também votamos a favor de sua aprovação
nesta mesma questão da FAPEMIG. Entendemos que esse
percentual deve ser revisto.
Com os meus agradecimentos e meus respeitos. Deputado

Amilcar Padovani.
O Deputado Amilcar Padovani - Agradeço o aparte de V. Exa.
nobre Deputado José Renato, que veio acelerar o término da
minha oração. V. Exa. bem explicou a matéria, esgotando o
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assunto, no que tange à emenda apresentada pelo nobre
Deputado Gilmar Machado.
Concedo aparte ao Deputado João Batista.
O Deputado João Batista - Gostaria de concordar, em parte,
com o que o Deputado José Renato disse, mas, de alguma
forma, contrariá-lo no seu posicionamento, quando alega que
3% estariam acima daquilo que seria viável para a pesquisa
no Estado de Minas Gerais.
Permito-me discordar do ilustre Deputado, porque acredito
que a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento.
Acredito que a pesquisa deveria merecer maior atenção de
todos. O sucesso que tivemos aqui na exposição feita por
esses órgãos, na semana passada, demonstrou quão grande é a
pesquisa e como ainda atemos possibilidade de crescer, graças
aos repasses feitos pelo Governo, de acordo com a
Constituição Estadual.
Mas isso, Deputado José Renato, não é uma critica à sua
posição. E apenas uma posição contrária á priorização.
Quando V. Exa. coloca que o Governo gastou acima de 35% na
área de educação, sei que é uma verdade. Talvez o que faltou
de repasse à FAPEMIG tenha sido compensado pelos recursos
aplicados na área de educação. Acho que seu posicionamento
tem validade e tem fundamento.
Entretanto, gostaria também de contestar o Deputado Raul

Messias. Fico preocupado, porque parece que esse Deputado
está vivendo um problema existencial, um conflito de
personalidade.
Houve o abandono da sigla do PT e, conseqüentemente, o

abrigo do novo partido, o P50.
Hoje, ele falava de um problema que enfrentou na própria
família, com adesivos do PT e do Patrus. Ele não sabia se os
retirava, porque o pai era favorável à permanência do
adesivo. Está havendo, sim, uma dificuldade interna, um
conflito, um problema existencial do nosso Deputado Messias.
Tanto esse problema existe, que ele não se contenta em
dirigir o PSB. Ele quer interferir na vida dos outros
partidos, acima de tudo ditando-lhes normas de
comportamento. Logicamente. não concordamos com Isso.
Com relação ao problema dos 3% da FAPEMIG, acho que o

Governo deveria repassá-los. Mas temos que reconhecer que a
mesma veemência com que o PT defende que o Governo está
agredindo a Constituição quando não repassa os 3%, quando o
Governo passa dos 65% permitidos pela constituição no
atendimento ao funcionalismo público, ninguém diz nada
contra o Governador do Estado. Quando esse percentual
ultrapassa 65%, ninguém vem criticar o Governo por permitir
que ultrapasse os 65%.
Estamos vendo uma briga do Sr. Patrus contra o
funcionalismo público municipal em Belo Horizonte, não
querendo pagar aquilo q ue ele defendera quando Vereador. No
entanto, pelos descaminhos que o próprio Patrus tem tomado
na administração, deixando Belo Horizonte em estado de
desespero, vemos que o desgoverno está caracterizado na
administração do PT, pelo seu problema existencial, pelos
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conflitos das diferentes vertentes. Estamos sentindo que os
companheiros do PT estão um pouco perdidos. Eles estão aqui
com o papel único e exclusivo de tentar ser Oposição, mesmo
que não haja motivo para isso. Eles querem encontrar no
repasse dos 3% uma justificativa para negar a aprovação das
contas do Governador do Estado, que tem demonstrado
seriedade, com a reconquista do nosso desenvolvimento.
Recentemente, estivemos inaugurando a estrada Iturama -
Porto Alencastro. Assistimos à plantação de 1.360 mudas de
laranjeira na região de Comendador Gomes. Mais proximamente
teremos um investimento no Triângulo Mineiro de algo em
torno de US$1.000.000,00, exatamente para gerar novos
empregos para este Estado e tentar gerar novos recursos para
os cofres do Estado. Este Governo tem demonstrado seriedade.
Pena que o PT só sabe ser contrário, esquecendo-se das
grandes conquistas que este Governo está trazendo para o
Estado.
Mas temos a certeza de que o bom-senso haverá de
prevalecer, porque queremos conclamar os companheiros do PT
a nos ajudar na reconquista deste Estado. Eles têm papel
importante nessa reconquista. Acabem com a oposição por
oposição, única e exclusiva, e façam uma oposição séria, mas
saibam aplaudir as grandes conquistas q ue este Governo tem
realizado.
Era isso, Deputado Amilcar Padovani. Desculpe se me excedi

no tempo.
O Deputado Amilcar Padovani - Quero dizer que o

Substitutivo ng 1, apresentado pelo Deputado Gilmar Machado,
é interessante; mas... (- Lê:)

"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
á FAPEMIG, entidade responsável pelo amparo e fomento à
pesquisa, constituiu, por meio da Resolução Conjunta ng 575,
de 14/4/93, cópia anexa, Comissão Especial destinada a
apresentar proposta para a transferência de bens imóveis do
Estado àquela 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 n
1 ao Projeto de Resolução nQ 1.638/93.
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente e Relator - Romeu Queiroz -
Jaime Martins - Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende.

Questões de Ordem
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço desculpas por desconhecer
ainda parte do nosso Regimento Interno. Consulto a
assessoria e o ilustre Presidente se há possibilidade de
destinar um tempo ao Líder da Minoria, para que se posicione
no projeto das contas do Governador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Pelo que me consta, o
Líder da Minoria é o Deputado Paulo Pettersen, que não se
encontra no Plenário agora-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Hely Tarquinio.
O Deputado Hely Tarquinio - Como Líder da Bancada do PP,
deixo claro que a nossa opção é votar de acordo com nossa
consciência, que coincide com a visão do PT. Como médico,
conheço as dificuldades que Minas Gerais enfrenta no campo
cientifico. O Governo não gastou com a saúde, no ano passado
e nem neste ano, os 7,8 e 7,9% do orçamento, como ele diz.
Isso ele gastou com obras. A saúde, dedicou apenas de 4,9 a
5%.
Entendo que tecnologia ê importante para nossa evolução.

Embora sejamos um pais do Terceiro Mundo, temos que marchar
"pari passu" com a ciência, apesar de isso trazer muitos
problemas, dialéticos até, de buscarmos sempre uma variável.
Alguns poucos especialistas brasileiros vão para os países
do Primeiro Mundo, aperfeiçoam-se na área técnica e chegam
ao Brasil sem encontrarem a menor condição de por em prática
o que aprenderam. Parece que os Deputados Federais
garantiram verbas que asseguram o funcionamento das
universidades federais no próximo ano.
Concluindo, voto com o substitutivo, e a Bancada vai seguir
a nossa votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o Deputado Cléuber Carneiro, que dispõe de 30 minutos, tendo
em vista que o projeto se encontra em regime de urgência.
O Deputado Clêuber Carneiro - A matéria já foi bastante
discutida. Gostaria, apenas, de refutar meu prezado amigo
Raul Messias, quando ele disse que acha absurdo o PFL
liderar outro partido, ou qualquer outra facção. Lembro ao
nobre Deputado que o PT foi liderado, durante os quatro anos
de Governo Newton Cardoso, pelo PFL, e que não houve
problema nenhum. Vocês eram cumpridores e nos seguiam
estritamente à risca, O PFL tem uma história, e esse fato
não nos causa nenhum problema. D que nos causa espécie,
hoje, é ver o PT liderado por Paulo Pettersen, Líder da
Minoria nesta Casa. Espero que essa comunhão seja saudável
frutífera e duradoura.

Requerimento
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento da Deputada

Maria Olivia, que, nos termos do parágrafo único do art. 224
do Regimento Interno, requer o encerramento da discussão do
Projeto de Resolução ng 1.638/93, que aprova as contas do
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Sr. Governador referentes ao exercício de 1992 Para
encaminhar a votação da matéria, com a palavra, o Deputado
Raul Messias, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nobre Deputado Clêuber Carneiro, se formos liderados pelo
Deputado Paulo Pettersen, do PP. é graças a uma infeliz
norma do Regimento da Casa, da qual V. Exa. é o autor.
Mas, quanto às palavras do Deputado Hely Tarquinio, o que

me preocupou foi que ele, até o momento, não tinha declarado
a sua posição em relação às contas do Governador,
principalmente quanto à inconstitucionalidade flagrante
dessas contas. Mas agora já fez sua declaração. Sabemos que
o voto é secreto, mas fica aqui registrado para os anais e
para a história de Minas Gerais.
Quanto às declarações do Deputado José Maria Pinto, ficou
uma dúvida, porque ele teria afirmado que concordava com
nossas argumentações, mas votaria a favor das contas. Como é
que o senhor concorda com a nossa argumentação e vota a
favor da inconstitucionalidade das contas do Governador? Não
somos aqui a favor do Governador porque é jovem, belo,
baixo, mas estamos discutindo se ele está ou não cumprindo a
Constituição do Estado:
Quanto às questões levantadas pelo nobre Deputado José
Renato, que acha o percentual de 3% uma dose excessiva para
a ciência e tecnologia, eu não concordo. Não me recordo bem
do seu voto na Constituinte nem me recordo dos apartes que
V. Exa. tem feito, ou do seu empenho em defesa da ciência e
tecnologia. Mas já apresentamos nossa argumentação na
comissão e no Plenário e achamos que o percentual de 3% é
dose menor do que o necessário. Sobre a questão do
cumprimento do percentual para a educação e a saúde, basta
ver o quadro que essas áreas apresentam em nosso Estado.
Esse quadro não demonstra Que a educação e a saúde vão muito
bem. O que na verdade ocorre é que não procede a
argumentação do Governo do Estado de que os recursos seriam
destinados às questões sociais, pois sabemos que eles são
para questões meramente de conseqüências e não para as
causas do problema, que são exatamente a nossa dependência
econômica e financeira.
Quanto à questão da comissão, ela tinha um prazo de 30 dias
para apresentar o seu trabalho, e até hoje não apresentou
nada de concreto.
Sobre a questão de ser Líder de mim mesmo, quero dizer que
não tenho a menor vergonha. Ficaria muito honrado se outros
Deputados da Casa viessem também ao PSB, partido histórico,
que tem mais de 40 anos, que é um partido honrado e,
infelizmente, sempre teve poucos parlamentares,
principalmente em Minas Gerais. Sou o primeiro Deputado
Estadual a filiar-se ao P58. O partido está aberto à
sabatina a que será submetido o Deputado que quiser filiar-
se a ele.
Quanto à questão levantada pelo Deputado João Batista,
sobre a norma de votação da Maioria ou Minoria, quero dizer
a ele que não sou eu quem decido. Quem dita essas normas é a



286

história mineira. Basta examinar os anais desta Casa e
verificar os votos históricos das Bancadas de Oposição, se
votaram a favor ou contra as contas do Governador do Estado,
principalmente porque essa conta é inconstitucional, essa
prestação decontas é inconstitucional. Portanto, esta
ilegal. Essa é que é a questão fundamental.
Então, se um partido é dissidente, se se diz dissidente, se

se declara dissidente, ele tem que ser coerente e votar, não
porque o PT está liderando, ou qualquer outro partido, mas
porque a conta é inconstitucional, e nós estamos sentindo
aqui que, por cima da maioria dos Deputados, pesa não a
constitucionalidade mas o interesse do Palácio da Liberdade.
Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado, que dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação
do requerimento.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não é posição nossa, da Bancada do PT, fazer nenhum processo
de obstrução. O que queríamos era a oportunidade de ter
debatido esse projeto de resolução e, ao mesmo tempo, me
senti prejudicado por ter sido autor do substitutivo e não
Poder participar do proceso em debate. Esperava ter a
oportunidade, como em todas as Casas parlamentares, para
debater livremente, como autor do substitutivo, esse projeto
de resolução sobre as contas do Governador. Infelizmente,
isso não ocorreu. Mas ainda estaremos discutindo sobre a
votação desse projeto. Reafirmo que não é nossa posição
fazer nenhuma obstrução. Entendemos que é necessário hoje,
nesta Casa, aprofundarmos as discussões, para que cada
parlamentar se posicione concretamente sobre os projetos
aqui apresentados. Lamentavelmente, não entraram no mérito
do substitutivo apresentado. Lamentamos, porque não houve
debate nem argumentação para que se contrapusesse sobre o
discutido. Ele coloca concretamente o cumprimento do art.
212 da Constituição Estadual. Queremos fazer o debate sobre
os recursos do Estado, porque entendemos que é fundamental
para todos nós que continuemos a receber todas as
informações com relação às receitas e ás despesas do Estado,
para que possamos saber, inclusive, da política salarial do
funcionalismo.
Torno a repetir que votaremos contra esse requerimento.
porque ele inibe o processo de discussão e, diante do
encaminhamento, estaremos nos posicionando concretamente a
respeito do substitutivo, que apresentamos. Multo obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação
do requerimento, o Deputado Hely Tarquínio.
O Deputado Hely Tarquínlo - Sr. Presidente, a minha posição
pessoal é votar com o substitutivo. Agora, os outros
companheiros de Bancada, como não fizemos reunião especifica
para decidir os votos, votarão de acordo com sua
consciência.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação da matéria, o Deputado Wilson Pires.
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O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, gostaria de
parabenizar o meu Líder, Hely Tarquinio, que teve a sua
posição definida. Não discutindo previamente com a sua
Bancada, liberou para que cada um votasse de acordo com sua
consciência.
Gostaria de dizer que não vamos votar nunca com o PT. Não

me apraz votar com o PT. Podemos ter posições que coincidam
com as do PT, mas votar com ele nunca. Já repeti isto aqui:
existem quatro coisas na vida que um homem não deve fazer:
casar com mulher falada, comprar cavalo sem ver, comprar
terra em questão e, por último, votar com o PT. Essa ê a
minha posição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Peço verificação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação do
ilustre Deputado Raul Messias. Esta Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram
a favor do requerimento queiram se levantar. Podem se
assentar. Os Deputados que votaram contra o requerimento
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar.
Votaram a favor 46 Deputados; votaram contra 9 Deputados.
Portanto, está aprovado o requerimento.
Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Raul Messias-
0 Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, o Regimento
Interno prevê que a verificação de votação seja feita
através do painel eletrônico.
Gostaria de saber de V. Exa. por que não foi usado o painel

eletrônico, tendo em vista que pedi a verificação da votação
de um requerimento, a nosso ver, muito importante, pois se
trata de um "requerimento-rolha' para impedir a discussão de
um projeto importantissimo, que é o da prestação de contas
do Sr. Governador.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai responder

oportunamente á questão de ordem do Deputado Raul Messias.
Em votação, o Substitutivo ng i ao Projeto de Resolução n
1.638/93. Com a palavra para encaminhá-la, o ilustre
Deputado José Maria Pinto, que dispõe de 5 minutos, tendo em
vista que o projeto se encontra em regime de urgência.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o meu pronunciamento pode parecer incoerente,
mas, num aparte feito ao ilustre Deputado de Juiz de Fora,
Amilcar Padovani, deixei definida a minha posição.
Farei, nesta noite, um pronunciamento a respeito da

privatização do CEASA, aproveitando o tempo que me resta.
Apôs sofrer as agruras de muitos anos de crise econômica -
situação esdrúxula na qual coexistem, lado a lado, uma
inflação incontrolável e uma recessão impiedosa, com índices
negativos de crescimento e elevada taxa de desemprego -, o
povo brasileiro anseia por dias melhores. Todos sonham com
uma economia que apresente as finanças saneadas e
estabilizadas e torcem por um reaquecimento acelerado do
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processo de crescimento, de modo a ampliar
significativamente a oferta de empregos.
Entendemos, como, aliás, os próprios rumos da historia
contemporânea parecem indicar, que essas metas só poderão
ser atingidas num clima de economia de mercado. O
desenvolvimento, o pleno emprego e a estabilidade financeira
requerem um contexto em que a livre iniciativa possa
deslanchar democraticamente e a livre concorrência regule
todas as forças geradoras de riqueza, numa dinâmica
abrangente, e, de formas variadas, beneficie a todos
indistintamente.
O Brasil, aos trancos e barrancos, vai-se ajustando a essa
tendência mundial dos dias atuais e procura adequar suas
estruturas sociais á corrente da modernidade que se afirma a
partir dos países do Primeiro Mundo.
Desse modo, o Governo tomou a iniciativa, a partir de 1991,

de promover a desestatização de tradicionais empresas e
instituições que antes se consideravam inalienáveis á
administração pública. O processo tem sido lento, tumultuado
e um tanto anárquico, porém seus resultados têm sido
positivos no cômputo geral. Por isso, é estimulante e tem
crescido, a ponto de atingir não apenas empresas federais,
mas também as dos demais níveis da organização
administrativa do Pais.
Com base no êxito do processo de desestatização até agora
alcançado é que nos sentimos no dever de sugerir a
privatização do CEASA-MG.
Em principio, o CEASA-MG apresenta todas as condições
estruturais necessárias para subsistir e desempenhar o seu
papel social a contento, com recursos exclusivamente
privados, dispensando a asa protetora do Estado para sua
administração. Recursos financeiros, organização e gente
competente para conduzir os seus negócios não lhe faltam.
O CEASA-MG é o maior do Brasil e o mais diversificado em
seus negócios. Unidades maiores nesse setor da economia só
existem na França e na Argentina. Só o CEASA da região
metropolitana, localizado em Contagem ocupa uma área
superior a muitos municípios brasileiros (900.000m2), com
uma vida extremamente agitada e dinâmica. Concentram-se nele
representações do comércio atacadista de cereais, de
alimentos industrializados e de implementos diversos ligados
às atividades produtivas.
Desde 1974, quando foi inaugurado, ele polariza esse tipo
de comércio que se desenvolve em torno da Grande BH.
Comercializa um impressionante volume de mercadorias que
gira em torno de 1.600.000t em média por ano. Desse
movimento resulta o abastecimento de cerca de 480
municípios, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas,
situadas não apenas em todo o Estado de Minas Gerais, mas
também nos Estados circunvizinhos. As outras unidades do
Estado - Barbacena, Caratinga, Governador Valadares, Juiz de
Fora, Uberaba e Uberlândia - comercializam juntas cerca de
270.0001: por ano.
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O giro monetário fica em torno de US$60.000.000,00 mensais
e gera 15 mil empregos diretos. No CEASA da Capital ocorre
um verdadeiro congraçamento campo-cidade. Existem, no seu
interior, 67 lojas, especialmente voltadas para o
atendimento do usuário do entreposto, englobando toda
modalidade do comércio atacadista, e não apenas o de
produtos alimentícios. E, por exemplo, o caso de acessórios
de veículos e de materiais de construção.
o sistema assemelha-se a uma verdadeira cidade, com a
complexa rede de atividades que se desenvolve num centro
urbano. No seu âmbito existem nada menos que 12 agências
bancárias, capazes de fornecer aos usuários a assessoria
financeira indispensável ao desdobramento de suas
atividades. Funciona ali uma bolsa de mercadorias e serviços
diversos intermediados por empresas corretoras de valores,
fato que atesta a elevada importância dos negócios
contratados.
Ao lado dessas atividades, estabelecem-se em sua área
firmas diversas, como transportadoras. postos de
combustíveis, oficinas mecânicas, borracharias e serviços de
base, representados por farmácias, açougues, padarias,
lanchonetes, correios, bancas de jornais. Ali se pode dispor
também de serviços técnicos e de profissionais liberais,
tais como os prestados por escritórios de contabilidade,
oficinas gráficas, médicos, dentistas, advogados.
Mensalmente, 20 mil veículos de carga circulam nas
dependências do CEASA Sua população flutuante, nos dias de
maior movimento, chega a 50 mil pessoas. A clientela direta
gira em torno de 30 mil indivíduos, e a indireta chega a 8
milhões. Ademais, encontram-se em franca expansão as
negociações com países estrangeiros, como, por exemplo, o
Uruguai, a Argentina, o Chile, o México e a Espanha.
o CEASA-MG é, pois, uma potência econômica que dispensa a
participação do Estado e pode ser conduzida pela iniciativa
privada-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado António Carlos
Pereira, que dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação
do substitutivo.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Por ser o tempo curto,
não vou me deter nas saudações de praxe. Vou direto ao
assunto.
Não vou polemizar sobre as várias afirmações que foram
feitas aqui, mas uma, pelo seu caráter preconceituoso,
merece a nossa atenção. O Deputado Wilson Pires tem todos os
motivos, mesmo porque é do ramo, de tentar estabelecer uma
imagem com os cavalos. E absolutamente legítimo, por parte
dele, não querer alinhar-se com as posições do PT, mas é
absolutamente inaceitável que ele venha, a título de ser
engraçado, expor posições absolutamente machistas e dizer
que mulheres faladas não podem ser objeto de consideração. E
importante que se registre esse ranço, esse traço de
autoritarismo, esse lado discriminador de parlamentares que,
á guisa de serem interessantes, introduzem mulheres e
cavalos neste Plenário.
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Estamos cientes de que teríamos motivos de sobra para
rejeitarmos essas contas- A nossa preocupação, e e isso que
marca profundamente este momento, é que esse Governo, que,
segundo alguns porta-vozes deste Plenário, dizem ser
excelente, que tem obras maravilhosas e que esta
absolutamente empenhado no progresso deste Estado, escolha a
calada da noite para aprovar suas contas. O Governo deveria
fazer deste momento o seu máximo, seu momento maior, e
deveria escolher a tarde, quando está aqui presente toda a
imprensa, quando as galerias podem ficar lotadas, para
dizer: "Vamos aprovar as nossas contas".
Esse Governo escolhe a noite, quando não há jornalistas
presentes, quando não há galerias presentes, quando já não
há ninguém presente, além da Maioria eternamente submissa. E
esse o momento que o Governo escolhe para aprovar as suas
"maravilhosas' contas. Não vou me deter no aspecto
constitucional, embora, é bom que se registre, a
Constituição que nós criticamos em muitos aspectos seja a
regra que foi estabelecida. Ao se romperem regras de jogo -
e o Governo assim o fez, pois descumpriu o dispositivo que a
sua Maioria votou no passado -, ameaçam-se procedimentos
democráticos.
Entretanto, o que é uma apreciação de contas? O que é uma
votação pela Assembléia Legislativa? Tampouco vou me deter
aqui no relatório que, vamos e venhamos, companheiros do meu
partido, senhoras e senhores das Bancadas que sustentam esse
Governo, envergonham este Poder. O relatório argumenta que a
tarefa maior do Legislativo é o exercício do poder sublime
de fiscalização, mas é assim que ele fiscaliza, dizendo
simplesmente que está tudo absolutamente certo, quando não
está.
Prestação de contas não é um problema contábil, aritmético,

de lucros e perdas, débito e crédito. Prestação de contas é,
sobretudo, um balanço político. Enfatizo, mais uma vez,
aquilo que o companheiro Gilmar Machado disse desta tribuna:
a Bancada do PT não está obstruindo. Queríamos ter o direito
de no mínimo discutir politicamente o que significou um ano
desse Governo. Isso, entretanto, foi-nos negado por
artimanhas e chicanas regimentais. Enviam um requerimento,
põem três ou quatro hilários aqui na frente para ocupar
tempo, e depois está tudo resolvido. Essa é a grande obra
desse Governo.
o Deputado Amilcar Padovani é brilhante, engraçado - todos
nos entusiasmamos ao ouvi-]o -, mas o momento não é
exatamente o melhor para se fazer isso, O Deputado Cléuber
Carneiro ocupa esta tribuna e diz que não tem mais nada a
declarar, em 30 segundos está tudo resolvido.
Insisto, era o momento de fazermos um debate sobre o que

significou um ano de Governo Hélio Garcia, ponto a ponto.
tema a tema, sem sectarismos, sem pré-condições, enfim, de
fazermos uma discussão a limpo. Vamos discutir como é que
está a saúde do Estado. Vamos repassar a situação concreta
dos servidores de saúde, dos hospitais, do atendimento
básico. São elementos que os Deputados da Comissão de Saúde
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têm condições de nos trazer aqui, com muita clareza. Tais
dados somam muito para nós, como também para a opinião
pública.
O Deputado, que já nem se encontra aqui, o nosso amigo João
Batista, que gosta de fazer suas observações extemporâneas e
depois se retira, queria fazer comparações - não vou entrar
na polêmica, porque não aceito provocações - entre a
administração da Prefeitura de 6H e o Governo do Estado, mas
querer comparar salários, condições de trabalho e política
salarial da Prefeitura com o Estado é um escárnio. Esse é o
momento de discutirmos o Governo do Estado, fazendo um
balanço ponto a ponto, por exemplo, como anda a habitação. A
Assembléia fez um seminário sobre a habitação, e estão
envolvidas nesse projeto de habitação, nesses dois anos e
meio, 14 mil pessoas. E isso que o Governo produziu. Não são
14 mil habitações. São 14 mil pessoas. Tem que se dividir
por quatro, que é o número médio de uma família.
Vamos discutir as escolas, o saneamento e a cultura. Tomei
conhecimento de que há dois meses a Secretária de Cultura é
convidada para comparecer á Comissão de Educação e não
comparece-
Perdemos mais um vez. Entretanto, insistimos neste aspecto:

não é o PT que perde, é o Poder Legislativo. enquando Poder.
O momento, Que deveria ser o momento maior em que se
discutiria com seriedade esse Governo, foi deliberadamente
perdido. Nós fizemos o debate ás escondidas, na calada da
noite, envergonhadamente. Essa responsabilidade é dos
senhores, e os senhores têm que assumi-Ia. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Gilmar

Machado, que dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

vamos diretamente á discussão da prestação de contas, porque
estamos votando contrariamente e, ao mesmo tempo, porque
apresentamos o nosso substitutivo, em nome da Bancada.
Em primeiro lugar, queríamos discutir o que foi o ano de
1992 para o Estado de Minas Gerais. E lamentável ver q ue é
colocado, com grande exaltação no parecer, que o aumento do
percentual gasto na agricultura saltou de 0,75% para 1,22%,
sendo que uma das principais atividades do nosso Estado é,
sem dúvida, a agricultura. Entretanto, percebemos e
insistimos que não há uma política clara de incentivo á
agricultura. Recentemente, acompanhamos a Comissão de
Agropecuária e Política Rural desta Casa ao CEASA: o Governo
pretende iniciar um processo de privatização daquela
instituição, o que vai prejudicar, ainda mais, os pequenos
produtores. Entendemos que eles deveriam receber mais
recursos e ser apoiados. Lamentavelmente, não o são. Vimos
aprovados, no Orçamento, recursos para atendimento a
assentamentos de trabalhadores rurais. Até o momento,
nenhuma contribuição foi dada a esses trabalhadores em
Tumiritinga. em Campo Florido e em tantos outros
acampamentos que poderíamos citar. É isso que eu gostaria de
estar discutindo aqui. Gostaria de ouvir dos parlamentares
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qual foi a avaliação feita a respeito do que aconteceu.
Entretanto, vou ater-me ao assunto q ue me trouxe aqui.
Apresentamos um substitutivo, por também pertencer a
Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa. Houve um
seminário em que a comunidade científica pôde apresentar
aquilo que tentou desenvolver, apesar dos pequenos recursos
que recebeu durante o ano de 1992. Felizmente, a nossa
comunidade cientifica continua trabalhando, apesar do
desinteresse demonstrado pelo Estado. Estamos apresentando
um substitutivo para que o art. 212, que, pelo que sei,
ainda não passou por nenhuma emenda que o alterasse, pudesse
garantir que esse repasse, de fato, fosse feito. O relatório
diz que o Estado colocou em Restos a Pagar e montou uma
comissão, que tinha 30 dias para apresentar um relatório. A
comissão conjunta é do dia 14/4/93. Já estamos encerrando
setembro e entrando no mês de outubro. Ainda não temos a
conclusão do trabalho dessa comissão. E lamentável que,
quando não queira resolver uma coisa, o Governo faça isso:
jogue em - Restos a Pagar - e monte uma comissão. Assim,
ninguém sabe quando vão sair os relatórios e os resultados,
e o Governo diz que está atendendo á comunidade cientifica.
Quero encerrar a minha fala dizendo que não tivemos
condições de aprofundar o debate nas áreas de saúde,
educação, transportes e outras, tão importantes. Quero
dizer, ainda, que um Estado que não valoriza o
desenvolvimento cientifico está fadado a não conseguir
acompanhar os demais Estados. Ele não terá condições, no
próximo século, de se tornar independente em termos de
conhecimento. Esperamos que durante o balanço que faremos ao
final do ano de 1993 possamos ter um debate mais profundo e
que o Orçamento do Estado não seja debatido às tontas.
Encerrando, queremos deixar registrados nossos protestos
pela falta de debate e discussão sobre um assunto tão sério.
Esperamos mudar essa posição e ter um debate mais
aprofundado quando da elaboração e aprovação das contas do
próximo ano. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe de 5
minutos.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas: quero fazer, primeiramente, uma
consideração com relação ao gasto com ciência e tecnologia,
de acordo com as determinações da Constituição do Estado de
Minas Gerais e com os argumentos apresentados por vários
Deputados de que esses recursos têm sido todos em excesso,
ou seja, a determinação constitucional define um percentual
que seria excessivo para o Estado de Minas Gerais.
Essa questão só pode ser assim apresentada por absoluta
falta de conhecimento, porque, lamentavelmente, muitos dos
nossos colegas Deputados perderam a oportunidade de, durante
o seminário que aqui transcorreu, participar das discussões
e apresentações realizadas pelo pessoal da ciência e
tecnologia Foi mostrado, insistentemente, em várias
reuniões que fizemos, que a demanda no Estado de Minas
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Gerais é reprimida, que existem projetos contratados, e os
recursos não são liberados desde 1989- Só os projetos mais
recentes exigiriam urna demanda superior aos 3% propostos. A
história tem mostrado que os países que deram um salto de
desenvolvimento cresceram através de investimento em
ciência, tecnologia e educação. Não existe nenhuma razão
para mostrar que esse dado é exagerado. Na realidade, o que
o Governo deveria fazer é defender e cumprir a Constituição
do Estado de Minas Gerais.
A segunda consideração é com relação á saúde: urna tragédia,
uma situação dramática no Estado de Minas Gerais. O
investimento é insuficiente, mínimo e malfeito, O Deputado
Hely Tarquinio, que, muitas vezes, tem sido nosso aliado,
não é nosso companheiro porque tem convicções ideológicas
profundamente diferentes das nossas, mas tem sido nosso
aliado. Ele sabe muito bem do esforço que fizemos e o que já
atingimos em relação aos investimentos na área de saúde para
o Estado de Minas Gerais. São absolutamente insuficientes e
mal direcionados. Temos o exemplo do CARDIOMINAS, que
perpetua no Governo Hélio Garcia, em que os recursos são mal
gastos e em grandes proporções. Quero citar que, só em uma
cidade do Alto Jequitinhonha, existem em torno de 28 postos
de saúde fechados, e o Governo continua fabricando postos de
saúde, mas os profissionais de saúde continuam sendo
miseravelmente pagos. Avilta a condição dos trabalhadores de
saúde o que paga o Estado de Minas Gerais. Não se pode
comparar o que se paga no Estado com o que se recebe, na
área da saúde, na Prefeitura de Belo Horizonte.
É importante lembrar outros dados. Na RURALMrNAS,
apuramos, através de uma CPI, inúmeras irregularidades
praticadas por pessoas que continuam na direção da
instituição. São irregularidades graves, e essas pessoas
deveriam estar na cadeia. O Estado de Minas Gerais, hoje,
com exceção de alguns departamentos, de algumas Secretarias,
por esforço e mérito dos Secretários, e não, do Governo,
diferenciam-se do Governo Newton Cardoso, mas em nada mais.
Seguem o mesmo rumo, a mesma situação do Governo anterior.
Quero colocar uma questão importante, dizendo que seria
muito bom se pudéssemos somar mais dez Deputados que
tivessem disposição de analisar e aprofundar a discussão
sobre o Estado de Minas Gerais e o Governo que ai está.
Reconheço que há Deputados honrados no PP, mas temo e
suspeito que dez Deputados que o formam possam garantir uma
liderança que nos represente, que nos interesse. Na
realidade, essa é uma maneira de manter a estrutura do poder
sem nenhuma critica. Lamento profundamente que isso possa
estar acontecendo nesse jogo, hoje, dentro da Assembléia
Legislativa, para anular uma oposição que é pequena em
relação a esse Governo. Não dá para entender por que há
tanta gente que o apóia nesta Casa. Analisem a questão da
saúde, da RURALMINAS, da agricultura, do funcionalismo
público, e verão em que, realmente, o Governo está gastando
suas verbas.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Robertc
Carvalho, que dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o
projeto se encontra em regime de urgência.
O Deputado Roberto Carvalho - E lamentável que esse
parlamento, que tem a função de fiscalizar o Executivo,
quando se trata de viver um dos seus grandes momentos, qual
seja, o de julgar as contas do Governador, conceda parcos 5
minutos aos Deputados para discutir o que o Governo fez ou
deixou de fazer.
Estou realmente preocupado com o que nos vêm mostrando os
acontecimentos fora do Pais. Na terça-feira passada, Bons
Veltsin fechou o parlamento, e o povo o apoiou. Pergunto-me
o que o povo de Minas Gerais faria se este parlamento fosse
fechado. Parlamento, como já disse, existe para fiscalizar,
para propor e para analisar. E. quando deveria estar
debruçado sobre a análise da prestação de contas do Governo,
ele se exime e foge dessa sua tarefa. Depois, dizerem que o
Parlamento é a grande voz da democracia, sem mostrar que
existe, é uma farsa.
Hoje, à tarde, tínhamos em pauta um projeto do Deputado
Tarcisio Henriques sobre a inconstitucionalidade ou não de
uma iniciativa do Poder Legislativo com relação ao
transporte coletivo. Desde que entramos para esta Casa, este
projeto entra e sai da pauta e, até hoje, não temos
condições de decidir sobre isso.
Quanto o Governo gastou no ano passado com a agricultura? D
investimento feito nessa área foi relevante? Não, Srs.
Deputados. Destinou-se menos de 2% do orçamento para a
agricultura. Foi praticamente o que se gastou com a
propaganda oficial.
Depois da fala do Deputado Antõnio Carlos Pereira, seria

até desnecessário entrar na questão da FAPEMIG. Entretanto,
vale perguntar por que esta Casa votou pela rejeição das
contas do ex-Governador. Analisamos as questões: o que se
gastava com a publicidade; o que se gastava no setor
agrícola, que historicamente vem diminuindo: o não-
cumprimento pelo Governo do Estado nos gastos com o setor de
pesquisas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão já falou sobre
Pesquisa, e não vou repetir aqui. Agora, dizer que a FAPEMIG
não está preparada para gastar o que a Constituição
determina é brincadeira, Isso é uma brincadeira, que nossos
filhos que estão nos grupos e ginásios concordam e entendem.
Realmente, é um momento lamentável. Encaminhamos contra a
aprovação de contas. Gostaríamos de estar aqui discutindo
com profundidade. Mas 5 minutos não é tempo suficiente para
uma discussão séria. Lamento que meu amigo Wilson Pires,
pessoa fina e séria, diga que não vota com o PT de jeito
nenhum. E lamentável- O PT é realmente importante no cenário
nacional, mas não tão importante a ponto de o Deputado
Wilson Pires dizer que não vota com o PT por ser o PT.
Quando o PT está certo, ele deve ser acompanhado. Quando o
Governo está errado... Eu fico preocupado, Deputado Wilson
Pires.
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Como diria o Deputado Tarcislo Henriques, na sua
irreverente benevolência, eu permitiria o aparte. Mas não
vamos fazer gracejos. 5 minutos é pouco tempo para se
discutir o assunto. Não dá para discutir nada. Gostaria de
registrar o protesto de que esta não é uma discussão séria.
Lamentavelmente, votaremos contra, temos razões para votar
contra, e não é pelo fato de ser PT. Se o PP fosse um
partido que independentemente encaminhasse as questões,
votaríamos com ele. Aqui não se trata de Minoria. Não
queremos que ninguém vote no PT por ser o PT . mas por
estarmos certos. Está ali o Deputado Agostinho Patrus, homem
que votou contra as contas de Newton Cardoso pelas mesmas
razões que votamos contra as contas do Governo no exercício
de 1992. Agostinho Patrus é um homem sério, e está ali
triste, porque triste será seu voto.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Ivo José, que
dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação do
substitutivo.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, talvez nem fosse necessário utilizar os 5
minutos de que dispomos, haja vista as colocações dos
companheiros da Bancada do PT. Talvez fosse melhor dizer
Partido dos Trabalhadores de agora em diante porque PP e PT
se confundem. Mas nós não podemos aceitar a pressão a que
estamos submetidos, a condição Imposta pela forma de
conduzir a Casa nem a forma de relacionamento com a
população, através deste instrumento legítimo. A forma está
clara. Não há ninguém nas galerias á exceção de poucos
companheiros. Não há presença da grande imprensa. Mas nós
gostaríamos de lembrar alguns pontos, alguns detalhes que
foram objeto de ação nesta Assembléia, principalmente neste
ano, quando tivemos as audiências públicas no interior do
Estado para tentar obter das lideranças do interior
sugestões, propostas para o Orçamento do Estado.
Não seria também de bom tom que o Legislativo, no seu
papel, ouvisse a população e a informasse, de forma
detalhada, do que se passa nas contas que o Governo
apresenta? Todos sabem que ela tem o seu perfil
inconstitucional, conforme já foi colocado, aqui, muito bem,
por outros companheiros.
Entendemos que é importante, sim, fazer as audiências

públicas. E importante, também, utilizar os espaços de que a
Assembléia dispõe no rádio e na televisão, mostrando o que a
Assembléia faz, mas acho que devemos mostrar tudo e não
falsear uma realidade. Não podemos, aqui, mesmo sendo á
noite, nos submeter a esta pressão, conveniente ao Palácio
da Liberdade, e tolerar a manifestação livre e democrática
de quem discordar da forma que se conduz este processo.
Lamentavelmente, a maioria da população sequer fica sabendo
dessas manobras, das manipulações pelas quais, infelizmente,
somos envolvidos.
Acho importante utilizar, mesmo que não seja para discutir,
o tempo suficiente para o debate. Seria bom que pudéssemos
mostrar nos espaços que a Assembléia utiliza que ela está,
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de fato, preocupada em estabelecer prioridades e debater
questões sérias, mostrando o papel fundamental do
Legislativo. Infelizmente, esse papel não esta sendo
exercido. Se a população tem questionamentos, e porque ela
faz suposições. A ela não foi dada a oportunidade de saber
quais os critérios com que julgamos. Ela poderia, de fato,
desenvolver uma realidade que a prática iria mostrar. A
prática está ai, ao longo do Estado, com relação à educação,
saúde, etc. Com relação à educação, são levantados,
continuamente, na nossa Bancada, questionamentos. A
Universidade do Estado está longe de se tornar uma
realidade.
Para concluir, gostaria de reconhecer a importância
política e solidária do nosso colega, companheiro do P56,
Deputado Raul Messias, que tem dado, de forma independente,
o seu voto, assim como gostaríamos de estar vendo outros
partidos, não configurando submissão, como vimos o próprio
do Líder do PP com posicionamento adverso. Lamentavelmente,
é mais um episódio no cenário da Assembléia Legislativa.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o ilustre

Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, gostaria que
urna dúvida fosse esclarecida. Como o nosso Regimento é muito
rico e vasto, o seu art. 265 diz o seguinte: 'As proposições
acessórias, compreendendo os requerimentos Incidentes na
tramitação, serão votadas pelo processo aplicável á
proposição principal".
Considerando que o requerimento feito anteriormente pela
amiga Deputada Maria Olivia, incidente sobre o principal,
foi por votação aberta, o que traria um vicio à votação,
dado que o Regimento prevê que serão votados pelo mesmo
processo, ou seja, deveria ser secreto, salvo minha melhor e
humilde ignorância, gostaria que essa Presidência
esclarecesse esse item do Regimento.
Não queremos que nenhuma dúvida paire sobre a votação que
iremos fazer. Assim, solicitamos um esclarecimento dessa
douta Presidência-
0 Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de

ordem levantada pelo ilustre Deputado Roberto Carvalho,
entende que efetivamente assiste razão ao questionamento
levantado por S.Exa. Entretanto, por se tratar de matéria
vencida, esta Presidência dá prosseguimento à votação do
substitutivo e do projeto, a qual será secreta.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o ilustre
Deputado Antônio Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Não falarei muito, pois todos

estão esperando para votar e, ainda por cima, a imprensa não
se acha presente. Gostaria de falar para vocês, Deputados
que votam a favor do Governo Hélio Garcia e que defendem o
Governador o tempo todo.
Hoje mesmo alguns Deputados defenderam o Governador,
dizendo que ele fez um monte de coisas. Gostaria de
perguntar a todos vocês: o que ele tem feito? 0 que vocês
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estão ganhando ao afirmar isso? Há três anos faço a seguinte
pergunta: quais as obras do Governador e que ato político
importante foi feito por ele? Qual o desenvolvimento
realizado em Minas Gerais? Não hoje, mas em outro dia,
gostaria que os Deputados nominassem as obras feitas pelo
Governador.
Gostaria de perguntar ao Deputado Ermano Batista quais as

obras feitas pelo Governador. Queria que o Deputado falasse
sobre isso e não sobre o PT.
O Deputado Romeu Queiroz falou um monte de mentiras em
Poços de Caldas. Foram mentiras, porque depois eu consultei
o que tinha sido dito e verifiquei que não era verdade.
Todos têm vergonha de votar aqui a favor do Hélio Garcia,
mas devem pensar assim: eu fecho os olhos e voto a favor.
Por que votar com o Governador? Por que ficar submisso o
tempo todo a Hélio Garcia? A única coisa que sai
regulamente do Governo é a subvenção. O apoio é a troco
disso? Será que é isso? Porque não há obras na área da saúde
ou da educação. Não é verdade, Deputado Tarcísio Henriques?
V. Exa. fica me olhando, não sei por quê- Ou eu sou um
idiota, um bobo alegre, ou todo mundo fica votando não sei O
quê.
O meu questionamento é exatamente esse: gostaria que
nominassem as obras, porque isso é uma coisa séria. Todos
esperam que no ano que vem surjam obras, no final, mas isso
não vai acontecer. Os Deputados estão "ferrados com o
Hélio, porque não vai haver nada.
Gostaria de chamar a atenção do Líder, Paulo Pettersen,

para discutir. Ele fala que quer discutir com o PT, mas não
comparece. Temos de ser sérios. Ninguém acredita no
parlamento é por causa da falta de seriedade que está
havendo. Qual o mineiro que vai acreditar neste parlamento?
Deveríamos ser mais sérios, apresentando propostas claras e
concretas. E os Deputados deveriam dizer: estou votando no
Hélio porque ele fez tais obras nas áreas da saúde e da
educação.
Vocês sabem muito bem que não fez nada. E hora de parar com
isso. No ano que vem vai haver eleição. Vamos ter outro
Hélio? Vamos trabalhar de outro modo, e, assim, vão ver como
é que fica muito mais gostoso trabalhar aqui. Do contrário,
é brincadeira, é piada, q ue é o que muita gente fica fazendo
aqui o tempo todo.
Quero, então, dizer para aqueles que vierem falar aqui hoje
e amanhã que não se esqueçam de citar as obras, porque até
hoje não vi nenhuma.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias,
para encaminhar a votação da matéria.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero agradecer as citações proferidas desta tribuna. Meu
raciocínio é o mesmo do Deputado Antônio Fuzatto.
Evidentemente que tenho outras palavras para me expressar.
Lembro-me muito bem de quando votamos aqui o Orçamento para
1992. Naquela época, a maioria dos Deputados foi, até certo
ponto, iludida e resolveu votar a favor, resolveu facilitar
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o processo. Fica a pergunta: o que, de fato, foi realizado a
partir do Orçamento de 1992? Das propostas e emendas, das
famosas "janelinhas" abertas pelos Deputados, o que foi
efetivamente cumprido? No nosso caso, nada. Tenho a certeza
de que a triste realidade é que, não digo todos, porque sei
que alguns têm privilégios no Palácio da Liberdade, mas a
maioria está nessa situação: viu sua emenda ser aprovada,
submeteu-se ao papel ridículo de mostrar a emenda as suas
bases no interior e de depois ter que ir lá justificar-se e
dizer que nada foi feito, mas ainda vai ser feito. E
exatamente o que o Deputado Fuzatto disse aqui. Se formos
analisar mais a fundo a prestação de contas do Governador,
vamos ver que, além da inconstitucionalidade flagrante dos
3%, temos o que não chega a ser uma inconstitucionalidade,
mas o fato de que o Orçamento não foi cumprido. Esse assunto
foi tema de discussões várias vezes aqui, por minha
iniciativa. Agora conseguimos certo reajuste trimestral ou
quadrimensal, e a questão da inflação vai melhorar um
pouquinho. Em relação ao cumprimento orçamentário, tenho
certeza de que a maioria sabe muito bem que a sua emenda,
arduamente negociada com a Liderança do Governo, não foi
executada, não foi cumprida.
Finalmente, uma questão que ficou, voltando ao meu

pronunciamento anterior, foi a questão da nossa atuação aqui
no mandato passado, sob a Liderança do PFL, a que se referiu
o Deputado norte-mineiro, rico fazendeiro naquela região tão
pobre. A nossa posição era contrária á da maioria da Casa,
que estava flagrante e declaradamente do lado do Governador
Newton Cardoso. E isso não impediu que levantássemos aqui
questões políticas de caráter nacional. Como exemplo cito a
V. Exa. meu primeiro pronunciamento nesta tribuna. Durante o
ano tive longos debates com os Deputados Domingos Lanna e
Milton Salles, exatamente demonstrando-lhes as diferenças
das nossas posições e das posições do PFL com referência à
reforma agrária, por exemplo, e a outras questões que também
debatemos. Na prestação de contas do Sr. Hélio Garcia, o
mais lamentável está acontecendo com o nosso sistema
financeiro, que é a sua liqüidação. De cara, no inicio,
maquiavelicamente concorda o Governo com a extinção da
MinasCaixa. Agora, vai aos poucos extinguindo o CREOIREAL,
praticando, enfim, exatamente a mesma política neoliberal do
Sr. Newton Cardoso de destruição do Estado e de absoluto
compromisso com a iniciativa privada, usando da demagogia de
que vai usar os recursos que não vão ser destinadas á
ciência e tecnologia para a área social, certamente
distribuindo migalhas para o nosso povo faminto. Sr.
Presidente, isso é lamentável.
Portanto, fica aqui a nossa posição e vamos ver no
resultado da votação secreta quais são os Deputados que se
posicionam de forma diferente da Bancada governista nesta
Casa.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação do
substitutivo, com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
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O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
não tive o privilégio de ouvir as ponderações do nobre
Deputado Antônio Carlos Pereira, pois ausentei-me durante
alguns instantes deste Plenário. Entretanto, gostaria de
dizer ao ilustre Deputado que não sou hilário, não faço
hilaridade, porque não sou palhaço. Discordo de V. Exa,
quando quer dizer que, com o meu aforismo, misturei
mulheres com cavalos. Não houve essa pretensão, e V. Exa.
sabe muito bem, porque esse aforismo é muito popular,
principalmente no Nordeste do nosso Estado. Não estamos
contra as nossas mulheres, porque a grande maioria delas é
honesta, séria e trabalhadora. Nós apenas colocamos uma
posição antiga, que não é uma posição machista, pois adoro
as mulheres e sou, às vezes, até submisso a elas, entendendo
que elas determinam o comportamento de cada cidadão.
Gostaria de dizer a V. Exa. que, quando eu disse que não
votava com o PT, não significa que eu discordasse pelo
simples fato de ser o PT. pois entendo que o PT é um partido
muito sectário, e eu não coaduno com filosofia de
sectarismo, com posições invioláveis, pois todas as posições
podem ser mudadas, na medida em que se colocam a favor
daqueles que pensam principalmente no Estado que está
completamente fora do contexto nacional, embora seja o
segundo P18 do País.
Quando eu disse que não votava com o PT, não quis dizer que
estava votando com o Governo, estava votando com a minha
consciência, e. continuarei, nesta Casa, votando com a minha
consciência, pois entendo que o PT somente se aproxima das
multidões para tirar vantagem, principalmente da miséria do
povo. O PT é um engodo, ilustre Deputado Antônio Carlos
Pereira. Isso faz com que eu não vote com o PT. Não que eu
não respeite o partido. Ao contrário, respeito a sua posição
sectária, mas não quero participar da integração filosófica
do partido de V. Exa.
Gostaria de dizer ao ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão

que a Bancada do PP, por intermédio do nosso Líder, Deputado
Hely Tarquínio, vai empreender um comportamento, dentro
desta Casa, de oposição responsável, não de oposição
sectária, pelo simples fato de discordar, quando as coisas
podem trazer benefícios para nosso Estado. O PP pode e deve
votar com o Governo, desde que este esteja praticando uma
política de desenvolvimento e esteja voltado para os
interesses do povo de Minas Gerais. Não seremos nenhuma
oposição ostensiva, mas uma oposição de seriedade, de pés no
chão, voltada para os interesses de Minas.
Acreditamos que o PP vai ter uma posição correta, séria e
honesta, sempre voltada para os interesses do Estado de
Minas Gerais.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Por liberalidade, esta Presidência

concede a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Antônio
Carlos Pereira.



O Deputado Antônio Carlos Pereira - Agradeço a
liberalidade. Não vou polemizar com o Deputado Wilson Pires
sobre o PT. Não é o momento. Teremos horas mais oportunas.
Quero apenas esclarecer a minha intervenção. Não polemizei
quanto a cavalos, quanto a terras nem quanto ao P1.
Polemizei sobre o que o senhor afirmou aqui, que não
casa com mulher mal-falada. Infelizmente para o senhor e
para mim, o senhor reafirmou isso, constatando que é um
ditado popular. Infelizmente, nosso povo é cheio de
preconceitos.
Entretanto, o senhor foi mais além quando precisou que a

grande maioria das mulheres são honestas. Ai é que está seu
preconceito, Sr. Deputado. Qual é a linha divisória entre as
mulheres honestas e as mulheres mal-faladas? Ou será que as
mal-faladas são aquelas meninas a que se referiu, pouco
tempo atrás, o Deputado Pinheiro, dizendo que elas estão
enchendo de prostituição este Pais? E a essas que o senhor
se refere? Ou será que as mulheres mal-faladas são aquelas
que enchem as boates que a classe média freqüenta e onde os
senhores vão tomar "whisky" ao final da noite? Ou são
aquelas que servem para resolver os casamentos mal
resolvidos?
A sua afirmação, Deputado, foi preconceituosa, machista, e

é nesse sentido, única e exclusivamente nesse sentido, que
eu quis registrar. Quanto a políticas e partidos, hora
melhor virá para discutirmos sobre isso.
O Sr. Presidente - Em votação o Substitutivo no 1. A
Presidência vai submetê-lo a votação, por escrutínio
secreto, nos termos do art. 264 do Regimento Interno. Antes,
lembro ao Plenário que os Deputados que desejarem aprovar o
substitutivo deverão votar 'sim" e os que desejarem rejeitá-
lo deverão votar "não".
Convido para atuarem como Escrutinadores os Deputados José
Renato e Amílcar Padovani.
Com a palavra, o Sr. lQ-Secretário, para proceder á chamada
dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada).
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
Votaram 61 Deputados; foram encontradas na urna 61
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam á apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem á apuração dos votos.
Votaram "sim" li Deputados. Votaram "não" 50 Deputados.
Está rejeitado o Substitutivo nQ 1.
A Presidência vai submeter a votação o Projeto de
Resolução nQ 1.638/93. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem aprovar o projeto deverão votar
"sim"; os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".
Continuarão atuando como Escrutinadores os Deputados Amilcar
Padovani e José Renato. com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á conferência do número de
sobrecartas com o número de votantes.
- Os Escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
Votaram 68 Deputados; foram encontradas 68 sobrecartas; 05
números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam á

abertura das sobrecartas e à apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
Votaram "não' 10 Deputados; votaram "sim" 58 Deputados.
Está aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução n
1.638/93.

 ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia
a ser publicada, e para a extraordinária, também de amanhã,
às 201h30min, nos ternos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

- Sem revisão do orador.)

ATA DA 235a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2â PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 964/92;
requerimento do Deputado Gilmar Machado (adiamento da
votação); aprovação - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.568/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h42min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Oilzon Melo - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - I-lely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos de edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 964/92, do
Deputado Agostinho Patrus, que dispõe sobre a instituição de
reservas particulares de relevante interesse ecológico e
cultural, por destinação do proprietário, no Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça opinou pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira opinaram pela sua
aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Meio Ambiente, que opinou pela rejeição das Emendas ngs 1
e 2. Em votação, o projeto. Vem á mesa requerimento do
Deputado Gilmar Machado, em que solicita o adiamento da
votação do Projeto de Lei ng 964/92, do Deputado Agostinho
Patrus. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 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 Fiscalização Financeira 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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 30, ás 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE,
DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As quinze horas do dia trinta e um de agosto de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e
Maria Elvira, membros da Comissão de Meio Ambiente;
Baldomedo Napoleão, Raul Messias. Antônio Carlos Pereira e
Alvaro Antônio, membros da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização; e Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, José
Remato e Geraldo Rezende, membros da Comissão de
Administração Pública. Havendo número regimental e
verificada a presença dos Deputados José Braga, Antônio
Pinheiro e Marcos Helênio, o Presidente. Deputado Bonifácio
Mourão, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
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presente reunião se destina a ouvir o Dr. Dano Rutier
Duarte, Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o Dr. João Bosco
Senra, Secretário Municipal de Meio Ambiente: o Dr. João
Luiz da Silva Dias, Diretor-Presidente do BHTRANS; o Sr.
Ailton Azevedo e a Sra. Ana Beltrão, membros do Movimento
Pró-Antônio Carlos, que irão discorrer sobre os problemas e
alternativas para o trânsito e para a duplicação da AV.
Antônio Carlos. Logo após, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, convida todos os presentes a tomar assento à mesa e
faz a leitura do oficio do Dr. Dano Rutier Duarte em que
justifica a sua ausência. O Dr. João Bosco Senra é
representado pela Dra. Neusa Cardoso de Melo, Secretária
Adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Dr.
João Luiz da Silva Dias é representado pelo Dr. Jorge
Enrique Mendoza Posada. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Raul Messias, autor do requerimento que
motivou o convite, que tece suas considerações sobre o
assunto. Em seguida, a Presidência concede a palavra aos
convidados. D Sr. Ailton Azevedo e a Sra. Ana Beltrão,
representantes dos moradores da região apontam a poluição
sonora, o sombreamento de várias áreas, a desvalorização
imobiliária e o abalo nas ruas que servirão para o desvio do
tráfego durante as obras como os principais impactos
negativos do "minhocão". Os moradores, por intermédio de
seus representantes, propõem o alargamento de Bom ao longo
da Av. Antônio Carlos como alternativa ao projeto do
Governo. A Ora. Neusa Cardoso de Melo e o Dr. Jorge Enrique
Mendoza Posada não podem adiantar nada sobre o assunto, pois
este se encontra em fase de estudo preliminar nos órgãos
que representam. Após a explanação, o Presidente abre a
discussão. E realizado amplo debate entre o expositor e os
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. As
161h20min, o Deputado Bonifácio Mourão precisa ausentar-se da
reunião e passa a Presidência dos trabalhos ao Deputado Ivo
José. Em seguida, o Deputado tvo José concede novamente a
palavra aos convidados para que façam suas considerações
finais. Prosseguindo, esclarece aos convidados e
parlamentares presentes que assim que o Dr. Dano Rut ler
Duarte marcar a data de seu comparecimento, a reunião será
agendada. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença de
todos, convoca os parlamentares para a próxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Roberto Amaral - Ivo José -

Alvaro Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro -
Ailton Vilela.
ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As quartoze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson
Pires e Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada.
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Encontram-se presentes, também, os Deputados Raul Messias,
Maria José Haueisen, Ivo José, Márcio Miranda e Hely
Tarquinio. Havendo número regimental, o Vice-Presidente,
Deputado Adelno Carneiro Leão, no exercicio da Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa
à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições da comissão. O Deputado Jorge Eduardo apresenta
requerimento em que solicita seja feito convite ao Sr.
Roberto Elisio de Castro Silva, Diretor de Redação do Jornal
"Estado de Minas", e à Sra. Helena Barcellos, jornalista do
editorial "Cidades', para participarem, juntamente com a
Comissão de Saúde desta Casa, da visita ao Hospital Medicor,
que se realizará no próximo dia 29, ás 10 horas. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento da Deputada Maria José
Haueisen, em que se solicita sejam convidados a Dra. Maria
de Lourdes Santana Oliveira. Coordenadora de Apoio à Pessoa
Portadora de Deficiência da Secretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social; a Sra. Valéria de Andrade, Coordenadora de
Apoio à Pessoa Deficiente da Prefeitura de Juiz de Fora; o
Vereador Arnaldo Godoi e demais representantes dos
portadores de deficiência, a fim de comparecerem à Comissão
de Saúde e Ação Social para debaterem sobre o Projeto de Lei
ng 1.250/93, que dispõe sobre a politica estadual de apoio
às pessoas portadoras de deficiência. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência esclarece
que a reunião tem por finalidade ouvir o Prof. Elias Antônio
Jorge, Vice-Presidente da Fundação Nacional de Saúde, a quem
convida a tomar assento à mesa. A Presidência passa a
palavra ao Prof. Elias, que tece considerações sobre o
equacionamento do financiamento da seguridade social na área
de saúde. Ele solicita, também, o apoio dos membros da
comissão a uma proposta de emenda à Constituição Federal que
fixa critérios para a destinação de recursos para a saúde,
conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos
debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do
convidado e dos parlamentares presentes, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Màrcio Miranda - José Leandro -

Jorge Eduardo - Péricles Ferreira.
ATA DA lê REUNIÃO ORDINÁRIA 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 nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto, Marcos
Helênlo e Antônio Pinheiro, membros da comissão supracitada.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir os Srs. WilIer José de Lima e
Eli Pinto da Silva, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente do Conselho Metropolitano da Sociedade São
Vicente de Paulo. A Presidência convida-os para tomar
assento á mesa e, logo após, solicita ao Deputado Marcos
Helênio que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, o Presidente passa a palavra aos Srs. Willer
José de Lima e Eli Pinto da Silva, que discorrem sobre o
trabalho social realizado pela referida instituição. Após a
exposição, a Presidência passa á fase dos debates, na qual
os Deputados presentes fazem perguntas aos convidados,
conforme consta nas notas taquigrãficas. Na fase de
discussão e votação de proposições da comissão, o Deputado
Marcos Helênio apresenta os seguintes requerimentos: 1 -
solicita à Presidente da ASFAS que o restante dos alimentos
arrecadados na campanha com o "show" da dupla Leandro e
Leonardo seja repassado á Sociedade São Vicente de Paulo
para que esta controle a sua distribuição; 2 - solicita que
seja encaminhado oficio ao Dr. Walfrido Silvino dos Mares
Guia Neto, Secretário da Educação, a fim de que sua Pasta
promova junto aos estabelecimentos de ensino do Estado ampla
campanha visando ao aproveitamento de material reciclável
para venda e reversão da arrecadação na aquisição de
produtos alimentícios a serem distribuídos a famílias
carentes; 3 - solicita que seja encaminhado oficio ao
Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de
Minas Gerais - Prof. Roberto Domas, para que o sindicato
promova ampla campanha junto as escolas associadas visando
ao mesmo objetivo do rerquerimento anterior; 4 - solicita
que seja convidado a participar de uma reunião desta
comissão o Dr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da -
OAB/MG. Colocados em votação, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Anderson Adauto transfere a
Presidência ao Deputado Antônio Pinheiro e apresenta os
seguintes requerimentos: 1 - solicita que seja convidado a
participar de reunião desta comissão o Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de
Araújo; 2 - solicita que seja enviado oficio ao Secretário
de Agricultura, a fim de que sua Pasta promova ampla
campanha contra o desperdício de alimentos nos armazéns da
rede pública, constituindo, para tanto, grupos permanentes
de servidores públicos, que ficarão incumbidos de sua
fiscalização, para se evitar a perda de produtos neles
estocados, por deterioração ou desvio; 3 - solicita que seja
encaminhado ofício ao Presidente da Federação das
Associações Comerciais de Minas Gerais, Dr. Lúcio Marcos
Bemquerer, para que aquela entidade promova junto aos
estabelecimentos comerciais do Estado ampla campanha com
vistas ao aproveitamento de material reciclável para venda e
reversão da arrecadação na aquisição de produtos
alimentícios para famílias carentes; 4 - solícita que seja
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enviado oficio ao Secretário de Administração, Deputado
Federal Bonifácio de Andrada, a fim de que aquela Pasta
venha a desenvolver ampla campanha junto aos servidores
públicos estaduais visando a sensibilizá-los quanto â
importância de se engajarem na Campanha Contra a Fone e a
Miséria, participando em grupos ou frentes de trabalho ou
fazendo doações. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. O Deputado Antônio Pinheiro
devolve a Presidência ao Deputado Anderson Adauto. O
Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas
considerações finais. Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece aos convidados pelos valiosos
subsídios trazidos à comissão, agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Alvaro Antônio - Gilmar

Machado - Agostinho Patr y s - WanderleyÁvila.
ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcelios, 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 o Prof. Cláudio Guerra, do Departamento de Biologia do
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Minas Gerais. Em seguida, solicita á Deputada Maria Elvira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Continuando, o Presidente convida o Prof. Cláudio Guerra a
tomar assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Ivo José,
autor do requerimento que motivou o convite, o qual tece
suas considerações sobre o assunto. Dando prosseguimento aos
trabalhos, a Presidência concede a palavra ao referido
professor, que faz exposição baseada em sua monografia sobre
os impactos ambientais na bacia do rio Piracicaba. Apôs a
explanação, o Presidente abre a discussão e, com a aprovação
dos membros da comissão, informa que os representantes da
EMATER, da FEAM, do IEF, da EPAMIG, da SDS Rio Piracicaba
presentes à reunião poderão participar da discussão. É
realizado amplo debate entre o expositor, os parlamentares e
as autoridades presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. A seguir, o Presidente concede novamente a
palavra ao convidado, Prof. Cláudio Guerra, para que faça
suas considerações finais; em seguida, agradece-lhe, por
ter proporcionado subsídios para os trabalhos da comissão.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
do convidado e das autoridades presentes, convoca os
Deputados para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de outubro de 1993.
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Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Ivo José - Antônio
Pinheiro.
ATA DA 1g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de
setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo,
Saldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger, Tarcisio Henriques
(substituindo este ao Deputado José Laviola, por indicação
da Liderança do PMDB), Raul Messias, Romeu Queiroz, Roberto
Amaral, Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado José
Renato por indicação da Liderança do PMDB) e Jaime Martins,
membros das comissões supracitadas. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo,
declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião se
destina a apreciar os pareceres para o lg turno do Projeto
de Lei Complementar ng 22/92, do Tribunal de Justiça do
Estado, que contém a Organização e a Divisão Judiciária do
Estado de Minas Gerais, informa aos presentes que o Deputado
Baldonedo Napoleão foi designado Relator da matéria pelas
Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e, em seguida, passa
a palavra a este parlamentar para que emita seu parecer pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Com a
palavra, o Relator, Deputado Baldonedo Napoleão, solicita à
Presidência a suspensão da reunião por 5 minutos, O
Presidente suspende a reunião. Reabertos os trabalhos,
registra-se a presença dos Deputados José Militão e Antônio
Júlio. Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão faz a
leitura de seu parecer pela Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização, concluindo pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar nQ 22/92, com as Emendas do nQ 1 ao 4, ng
lo, e do ng 12 ao 17, da Comissão de Constituição e Justiça;
com as Emendas ng 18, do ng 22 ao 24 e do ng 26 ao 61, da
Comissão de Administração Pública; com a Emenda ng 21,
também desta comissão, na forma da Subemenda ng 1, que
apresenta; e com as Emendas do ng 62 ao 88, que apresenta; e
pela rejeição das Emendas do ng 5 ao 9 e ng 11, da Comissão
de Constituição e Justiça, e ngs 19, 20 e 25, da Comissão de
Administração Pública. Colocado em discussão o parecer, o
Deputado José Militão faz uso da palavra para tecer
esclarecimentos a respeito da matéria. Com a palavra, o
Deputado Tarcisio Henriques solicita vista do parecer. O
Presidente, nos termos regimentais, defere o pedido de
vista. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os para a
próxima reunião, amanhã, dia 29, quarta-feira, ás 15h15min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger -

Antônio Genaro - Jaime Martins - Tarcisio Renriques - Ermano
Batista - Jorge Hannas.
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ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Sebastião Costa e Wanderley Ávila (substituindo este ao
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Wanderley Avila que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem por
finalidade apreciar a pauta, e faz a leitura dos Dficios ngs
4.643/93, da Câmara Municipal de Uberaba, que encaminha
reivindicações do Vereador Ademir Vicente da Silveira, por
meio do Requerimento ng 4.542/93, de sua autoria; 2.240/93,
da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, que encaminha
cópia da Proposição ng 3.908, do Deputado Wagner Carlos
Prestes, que visa a alterar a nova Lei das Licitações; e
727/93, do DER-MG, que encaminha resposta ao pedido de
informações feito por esta Casa, a requerimento do Deputado
Antônio Carlos Pereira, sobre alteração dos editais de
duplicação da rodovia Fernão Dias - BR-381. Continuando,
designa o Deputado Wanderley Ávila para relatar o Projeto de
Lei ng 1.279/93, da Deputada Maria Elvira, que dispõe sobre
a assistência integral á saúde reprodutiva do Estado, no 2g
turno, e redistribui ao Deputado Sebastião Costa o Projeto
de Lei ng 1.280/93, que modifica o art. 2Q da Lei ng 10.083,
de 28/12/89, no lg turno. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se á 2a fase da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Wanderely
Avila emite seu parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.279/93,
no 2g turno, concluindo pela aprovação da matéria na forma
do vencido no lg turno. O Deputado José Renato emite seu
parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.280/93, no lg turno,
concluindo pela aprovação da matéria, na forma proposta.
Colocados em discussão e 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 e determina a lavratura da ata.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Maria Olivia - Agostinho
Patrus - Bernardo Rubinger. -
ATA DA 48g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e
Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro,
por indicação da Liderança do PP), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
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Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da
correspondência. A seguir, o Presidente passa à 2çà parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, a saber:
com parecer favorável do Relator. Deputado Arnaldo
Canarinho, o Projeto de Lei ng 1.355/93, no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno. Submetida a discussão e
votação, é a matéria aprovada. Com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Arnaldo Canarinho, os Requerimentos ns
4.702, 4.703, 4.704 e 4.705/93. Com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Wilson Pires, os Requerimentos ngs 4.706,
4.707 e 4.708/93. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados. A Presidência submete a votação, nos termos da
Deliberação da Mesa ng 487/90, os Requerimentos ngs 4.678 e
4.751/93, os quais 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, 7 de outubro de 1993.
Ajalmar Silva. Presidente - Wilson Pires - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Jorge Eduardo - Arnaldo
Canarinho.
ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral, Antônio Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Péricles Ferreira, por indicação da Liderança do
PSDB) e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Roberto Amara]. declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado Geraldo Rezende os Projetos
de Lei nos 284 e 643/91; 808. 857, 866. 961 e 1.081/92; e
1.215, 1.226, 1.227, 1.375. 1.591 e 1.611/93 e ao Deputado
Antônio Pinheiro os Projetos de Lei ngs 1.236, 1.257, 1.342,
1.356, 1.357, 1.358, 1.361, 1.362, 1.364, 1.373, 1.379 e
1.380/93. Passa-se, então, à 2a parte da reunião, sendo
discutidas e votadas, nessa fase, as proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. D Deputado Geraldo
Rezende emite seus pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei ngs 808/92, 1.591 e 1.611/93.
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez,
ficam aprovados os pareceres. Passa-se, a seguir, á fase em
que são apreciadas as proposições de deliberação conclusiva
das comissões. O Deputado Geraldo Rezende emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 284 e 643/91; 857, 866, 961 e 1.081/92;
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e 1.215. 1.226 e 1.227/93. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres.
Autor do Projeto de Lei ng 1.375/93, o Deputado Roberto
Amaral passa a Presidência ao Deputado Antônio Pinheiro, que
concede a palavra ao Deputado Geraldo Rezende. O Relator
apresenta seu parecer, concluindo pela aprovação da
proposição. Submetido a discussão e a votação, fica aprovado
o parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.375/93. Reassumindo a
direção dos trabalhos, o Deputado Roberto Amaral passa a
palavra ao Deputado Antônio Pinheiro, que emite seus
pareceres concluindo pela aprovação das proposições.
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez,
ficam aprovados os Projetos de Lei ns 1.236, 1.257, 1.342,
1.356, 1.357, 1.358, 1.361, 1.362, 1.364, 1.373, 1.379 e
1.380/93 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, 6 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira - Geraldo

Sant anna.
ATA DA BlIg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas do dia seis de outubro de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Cêlio de Oliveira, Péricles Ferreira, Maria
Olivia, Bernardo Rubinger e Agostinho Patrus (substituindo
estes três últimos, respectivamente, aos Deputados Roberto
Amaral, José Renato e Jaime Martins, por indicação das
Lideranças do PTB, do PMDB e do PFL), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Pêricles Ferreira que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa ter a reunião a finalidade de apreciar, no 2g turno,
o Projeto de Lei nQ 1.592/93. do Governador do Estado, que
dispõe sobre a concessão de bolsa-auxílio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, e dá outras
providências. Logo após, a Presidência, designa para relatar
essa matéria o Deputado Bernardo Rubinger. Encerrada a Ia
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, O
Presidente passa a palavra ao Relator supracitado, que emite
seu parecer ao Projeto de Lei ng 1.592/93, concluindo pela
aprovação da matéria na forma do vencido no lQ turno.
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Sebastião
Costa - João Marques.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.589193

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, tem como
objetivo a criação da Medalha de Mérito Intelectual, na
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como a
modificação da Lei flQ 200, de 8/10/37.
Publicada em 26/8/93, foi a proposição submetida à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que, em
30/9/93, emitiu parecer preliminar pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria.
Agora, para atender ao que dispõe o art 195, c/c o art.
103, VII, "a, do Regimento Interno, vem a matéria a esta
comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição, do Chefe do Poder Executivo, trata da criação
da Medalha do Mérito Intelectual, insígnia de ordem
honorífica, cujo principal objetivo é estimular e valorizar
os servidores militares que têm prestado, de maneira
abnegada, os mais relevantes serviços ao povo mineiro.
Não há dúvida de que a distinção dos servidores

contemplados com a referida medalha prestigiará aqueles que
representam o fiel espírito da PMMG, que se tem destacado no
cenário nacional pelos extraordinários serviços prestados à
população.
O projeto em apreço, ao mesmo tempo em que cria a medalha
supramencionada, altera dispositivos da Lei nQ 200, de
8/10/37, que criou a Medalha do Mérito na Força Pública,
tendo em vista a adaptação dessa lei à realidade da PMMG.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lg
turno, do Projeto de Lei ng 1,589/93, acrescido da Emenda ng
1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho. Presidente - Wilson Pires, Relator -

Agostinho Patrus.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

4408 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados aqui presentes, senhores das galerias, na semana
passada, fomos informados de que esta Assembléia
Legislativa, ao constituir um novo Bloco, um novo partido,
oficialmente comunicava à Presidência que formava a Minoria
e escolhia como seu Lider o Deputado Paulo Pettersen
Estejam certos de que aqui não vim para chorar o leite

derramado nem para lamentar a minha saida desta Liderança de
Oposição. Mas gostaria de fazer algumas reflexões neste



312

momento. Um artigo do Regimento Interno conceitua a Minoria:
"a representação partidária ou Bloco Parlamentar que, em
relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.
Aqui fica a minha indagação. Essa oposição é muito subjetiva
- "expresse posição diversa da Maioria. Isso para nos e
bastante subjetivo. Nós não entendemos até onde pode ir essa
oposição, o que significa para alguns ser Oposição ao
Governo. Na época do Newton Cardoso, nós tivemos aqui uma
amostra do que foi Oposição. Naquela época, nós sabíamos
nesta Casa o que era Oposição, o que era Minoria, o que era
Maioria, o que era Liderança. Naquela época, PFL. PDT, PSDB
• PT formavam o Bloco que era, realmente, o Bloco da Minoria
• houve, neste Plenário, embates sérios e embates históricos
que marcaram e dignificaram esta Casa.
Hoje, a união de Minas, proposta pelo Sr. Hélio Garcia,
conseguiu abraçar todos os partidos e quase todos os
Deputados, com exceção dos Deputados do PT e do nosso
companheiro do PSB, Deputado Raul Messias. Nós, então,
ficamos apreensivos pelo tipo de Minoria que vamos ter nesta
Casa, pelo que significa ser oposição ao Governo. Temos
visto aqui algumas lutas, alguns debates, e nós vemos que,
esporadicamente, alguns Deputados que hoje estão no chamado
Partido Progressista votaram contra as decisões do Governo.
Foram, naquele momento e só naquele momento,
esporadicamente, oposição. Lembro-me agora, por exemplo, da
postura desses Deputados, quando chegou aqui o projeto que
deveria autorizar o Governador a pagar à Mendes Júnior uma
divida que, para nós, foi duvidosa e que a Justiça
reconheceu como tal . Lembro-me também do projeto de reforma
administrativa e do famoso empréstimo feito no exterior para
conseguir os bônus da CEMIG. Foram projetos que chegaram ao
apagar das luzes, que tinham de ser votados em regime de
urgência urgentissima. Naquela época, aqueles que hoje estão
como Minoria e que hoje estão como partido de Oposição se
dobraram e votaram ao comando do Líder do Governo e ao
comando do Líder da Maioria.
O que significa para nós, o que nós entendemos como líder?
Líder é aquele que é capaz de conduzir, que é capaz de
dirigir um grupo. Não precisa ter unanimidade, porque
unanimidade só existe nas ditaduras, mas é capaz de conduzir
um grupo que tenha unidade, que tenha unidade ideológica,
que tenha unidade nos princípios, que tenha, sobretudo,
unidade na ação- Para nós há uma preocupação: até quando
este grupo, que hoje quer ser Minoria, que quer ser Oposição
ao Governo, vai continuar? Será que essa minoria vai
continuar se o seu candidato for derrotado? Será que essa
Minoria vai ser Oposição, no futuro, sendo o seu Governador
e o seu Presidente derrotados? Há um ditado popular que bem
caracteriza a América Latina, e todos nós o conhecemos! "Si
hay govierno, soy contra". Não queremos ser simplesmente
esse "contra" ao Governo. Queremos ser um partido que sabe
por que faz oposição e não apenas que quer ser o partido do
contra. Mas é perigoso, também, quando o grupo assume: "Se
há governo, sou a favor". Será que nós teremos Minoria bem
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distinta, bem caracterizada na luta contra os desmandos do
Governo, contra os desmandos do poder administrativo?
Entendemos que, num regime democrático, líder não è aquele

que manda, nas é aquele que comanda, é aquele que é capaz de
discutir com os seus liderados as suas divergências e as
suas oposições para que depois aceitem um consenso ou, pelo
menos, aquele pensamento que expresse a vontade da oposição.
Quero lembrar, ainda, o que significa ser líder no sentido
bíblico: é aquele que veio para servir. E isso que
gostaríamos de encontrar nesta Casa: uma Minoria aguerrida,
uma Minoria disposta a perder as benesses, disposta a perder
os favores do Palácio da Liberdade. Queremos uma Minoria
disposta a lutar contra desmandos, contra clientelismo,
contra corrupção, contra tudo que tiver cheiro de maldade e
contra tudo que tiver cheiro de dificuldade para o povo. Se
esse grupo, que hoje se intitula Maioria, tiver as
qualidades de oposição, nós vamos ter prazer em trabalhar
junto com eles.
Gostaríamos, também, de encontrar sempre no Plenário e
nesta Casa aquele que foi indicado para Líder da Minoria.
Não há sentido em sermos liderados por um Deputado que nunca
vemos. Gostaríamos, até, de fazer uma reunião com esses
Deputados que hoje estão na Oposição, e espero façam uma
oposição expressiva, não apenas em palavras, mas em ação.
Queremos uma oposição expressiva na luta contra os
desmandos, contra as arbitrariedades e contra as injustiças.
E com prazer que estamos vendo, neste momento, o Deputado
Paulo Pettersen entre nós. Gostaríamos que a sua presença
fosse constante. Temos necessidade de nos encontrar mais
vezes, não apenas com ele, mas também com os outros do PP,
com os outros que, a partir desta data, são oposição nesta
Casa. E eu espero que sejam oposição de fato, até porque só
a ação é coerente. Era o que tínhamos a dizer, Sr.
Presidente-

4409 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a ilustre Deputada Maria José Haueísen, Líder da
Minoria, tem razão em 99% das questões por ela colocadas.
No momento em que ela deixa a Liderança da Minoria, lembro
aos ilustres Deputados o trabalho sério, dedicado e
empenhado no aperfeiçoamento das nossas instituições, que
veio desenvolvendo. Louvo a ilustre Deputada, embora
tenhamos uma divergência, muito grande, no que diz respeito
á adoção do latim nas escolas secundárias. Mas isso não nos
impede de estarmos aqui para reconhecer o seu trabalho, na
certeza de que o Deputado que a substituir, por certo, terá
o mesmo empenho, a mesma dedicação que a Deputada Maria José
Haue i sen.
Ela fala da necessidade de se estar contra o Palácio do
Governo. Não acredito que oposição deva ser feita assim. E
necessária a Oposição, profundamente necessária. Inclusive,
funcionaria como um órgão fiscalizador de todas as atitudes
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adotadas pelos Governos. Ser Oposição não quer dizer ser
contra tudo que o Governo propõe. Há a Oposição
construtiva, e é essa que está justamente faltando em nosso
Pais. Percebemos que, quando um partido chega ao Governo, os
outros lhe ficam antagônicos, visceralmente contrários. Uma
Oposição que só critica o Governo torna-se hostil ás medidas
do Governo e a tudo que ele faz. Temos de ser uma Oposição
fiscalizadora dos atos do Governo.
A união feita pelo Sr. Governador Hélio Garcia, e que a
Oposição censura, entendo-a como benéfica. O Governador
reuniu 54 Deputados. Evidentemente que alguns são contra.
Minas sofreu e sofre os efeitos do desastre administrativo
que desceu sobre todos nós e para o qual talvez não haja
oportunidade de reparação. Esse trabalho que os homens
responsáveis de Minas Gerais querem empreender e devem
empreender é louvável e tem de ser feito. Quando o Governo
abre os braços e governa com vários partidos, é válido.
Temos de nos prevenir para as próximas eleições. Eu, hoje,
fiquei profundamente chocado quando, ao abrir o 'Diário da
Tarde, li o artigo de fundo, o artigo principal, onde S.
Exa. o ex-Líder do ilustre Deputado Wilson Pires, diz mais
ou menos assim: '... pois é, para quê? Não consegui
terminar de ler o artigo, tão chocado que fiquei.
Talvez tenhamos culpa, porque, ao longo desse ano. - amanhã
fará um ano que o Fernando Collor deixou o Governo - e as
coisas ainda não foram consertadas e, talvez, se tenham até
agravado. Parece que ele quer dizer que o botaram para fora
a troco de nada. Isso chega a me chocar profundamente. A
ameaça está ai. Minas está ameaçada em uma outra
perspectiva. Se nós hoje tivéssemos a certeza de que figuras
como o Deputado Marcos Helênio, como a ilustre Deputada
Maria José fossem eleitos para o Governo do Estado,
poderíamos partir para uma eleição tranqüila, com um
posicionamento sereno, cada partido com o seu candidato. Mas
temos de nos prevenir da possibilidade de algumas pessoas
chegarem ao Governo do Estado, o que seria um desastre.
Como eu mencionei o PT, eu tiro do próprio PT o exemplo. O
Fuzatto seria um desastre.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que eu gostaria de

deixar, aqui hoje, é justamente o registro dessa perspectiva
da revisão da Constituição. Estamos percebendo que o exemplo
que o Congresso Nacional nos tem dado não é bom, e não acena
para nós, de modo algum, com perspectiva de uma revisão
constitucional bem feita.
E claro que sonos daquela corrente dos que aceitam o
aperfeiçoamento permanente da nossa Constituição. Embora a
Constituição tenha que ser votada e tenha que vigorar com o
intuito de permanência, à medida que o tempo vai passando e
com as conquistas de que vamos tomando conhecimento, dia a
dia, devemos trazê-las para o aperfelçamento das nossas
leis, inclusive da própria Constituição. Isso não tem
acontecido no nosso Pais. Observem os senhores que, com a
nossa larga experiência em Constituição - chegamos a sete -,
tivemos a oportunidade de recorrer a experiências de outros
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países, buscando subsídios para a votação da nassa lei.
Fomos buscar subsídios onde? Em Portugal. A Constituição
portuguesa foi o espelho da nossa.
Tenho a impressão de que os nossos Deputados e Senadores
não se lembraram de que os textos estrangeiros podem ser
traduzidos e recorreram somente ao texto português. Ao que
me parece, eles estavam com dificuldades com os textos
estrangeiros e recorreram ao texto português por ser mais
fácil e de maior assimilação. Lá, em Portugal, estão
tratando da quarta revisão constitucional. A nossa está
prevista para agora. Mas, terno que, neste açodamento, onde
ilustres participantes dessa nova Assembléia Constituinte
querem mais é aparecer ou serem candidatos a alguma coisa,
inclusive se transformando em candidatos de alguns
"lobbies", a nossa revisão da Constituição está fadada ao
fracasso. E preciso atentar para isso.
Ainda ontem vi a proposta de um ilustre Deputado, até do
meu partido - o meu partido dá a oportunidade ao
aparecimento de várias idéias -, apresentando uma proposta,
dizendo que todos os impostos devem ser arrecadados pelo
Governo Federal. Acho isso um absurdo, porque sabemos que o
problema é municipal. Temos exemplos de países mais
adiantados que o nosso onde verificamos que a força está no
município. Os municípios fazem o progresso das nações. Aqui.
no Brasil, é ao contrário. Alguns querem toda a competência
administrativa para o Governo Federal, querendo colocar todo
o povo brasileiro na dependência da esmola, desse
atendimento, para depois retribuir com o voto, o que é um
descalabro.
No entanto, estamos percebendo que, se a nossa Federação
fosse colocada de um modo diferente, onde o Governo Federal
tivesse a sua competência, o Governo do Estado a sua, como
também o Governo do município, é evidente que cada um
contribuiria para o aperfeiçoamento dessa Federação,
atendendo ao povo com maior rapidez e eficiência. Mas essa
proposta está feita, está no Congresso.
Temo que esses desencontros se transformem em verdadeiros
disparates, quando se tratar da revisão constitucional.
Queremos crer que os Deputados com alguma responsabilidade e
participação na feitura e na elaboração de leis anteriores,
possam trazer ao debate e à reflexão justamente esse aceno
de prudência para que possamos contribuir para o
aperfeiçamento da Constituição, que tem sido um sonho de
todos os brasileiros.
Acenar para que seja feita a revisão da Constituição agora,
como solução para as dificuldades, é, mais uma vez, enganar
um povo que já foi enganado na época da Assembléia
Constituinte, está sendo enganado durante todo esse tempo e
o será novamente, com uma revisão que não levará a nada.

40a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, eu queria,
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de inicio, solidarizar-me com a primeira parte da fala do
Deputado Tarcísio Henriques, no que diz respeito as suas
preocupações quanto à ameaça de revisão constitucional, nos
termos em que se apresenta hoje. E lamentamos não poder
travar com ele uma polémica, que foi insinuada na primeira
parte de sua fala.
A minha presença nesta tribuna se deve à comemoração hoje
do "Dia Latino-Americano de Luta pela Descriminalização do
Aborto"- Esse é um tema polêmico, delicado, que, na maioria
das vezes, tem sido tratado com uma taxa de hipocrisia
bastante grande. Ele diz respeito às convicções religiosas,
às decisões de foro íntimo, mas, sem dúvida alguma, é um
tema que já não pode ser escamoteado. Embora esse assunto
seja de interesse maior das mulheres, temos absoluta certeza
de que as pessoas. particularmente os religiosos e os
indivíduos em geral que estabelecem restrições à prática do
aborto, têm plena legitimidade de fazê-lo -
Nós queremos, portanto, deixar claro que respeitamos boa

parte das razões alegadas por aqueles que se opõem à prática
do aborto. Mas nós consideramos que, nos termos em que esse
debate é apresentado hoje, é pior. Nos termos em que se
tenta hoje esconder esse debate, as suas conseqüências cada
vez mais se transformam numa tragédia para milhares e
milhares de mulheres neste Pais.
0 primeiro aspecto que tem de ser enfatizado é que é
impossível continuarmos a tratar como um caso de polícia
algo que é única e exclusivamente uma decisão pessoal e
individual das mulheres. 0 Código Penal Brasileiro data de
1940. Ele tem mais de meio século e retrata as relações do
interior de uma sociedade, de um pais e de um planeta
Entretanto, essa sociedade mudou profundamente, e é
inaceitável que, após todas essas mudanças, tenhamos hoje
pairando sobre a cabeça de nossas mulheres a pecha de
criminosas, quando se utilizam de um mecanismo de
anticoncepção, como é o aborto.
Quando nos referimos, no inicio de nossa fala, à hipocrisia
com que é tratado o tema, é porque todos sabemos, inclusive
as autoridades e as forças policiais, exatamente onde se
pratica aborto neste Pais. Há dois espaços: aquele
privilegiado da clínica particular, do médico que se
enriquece, cujo endereço é público e notório - diga-se de
passagem, as autoridades fingem que não sabem -, o qual
garante um mínimo de assistência médica e de higiene para as
mulheres que lá vão, e aquele da marginalidade, do segredo,
da culpa maior, onde são utilizados os chás, as agulhas de
croché, os talos de couve, os quais são procurados pela
imensa maioria de mulheres miseráveis deste Pais, que se
submetem a tudo isso para interromper uma gravidez Se, de
fato, quiséssemos ser conseqüentes, teríamos hoje de
enfrentar com muita clareza o fechamento dessas clinicas,
que enriquecem alguns poucos à custa de quem as procura.
Fica claro também que é impossível pensarmos no aborto como
uma questão abstrata, se não formos capazes de nos debruçar
sobre o quadro real da sociedade brasileira
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São as classes populares, as mulheres negras e as mulheres
da classe pobre que são submetidas à violência maior do
aborto. Os dados não são nossos, os dados são da Organização
Mundial da Saúde. No Brasil, hoje, 2.500.000 mulheres -
insisto - a cada ano se submetem ao aborto. São 2.500-000
mulheres sobre as quais paira o peso da criminalidade, da
marginalidade. São 2.500.000 mulheres que, além de terem
sobre si a ameaça penal, têm a ameaça da Igreja, têm, muitas
vezes, a ameaça do companheiro e a ameaça de uma sociedade
que não quer enfrentar esse problema. Desses 2.500.000
mulheres, milhares morrem, e outras dezenas de milhares
sofrem seqüelas definitivas. Isso ocorre porque o poder
público, ou seja, o Estado não lhes assegura um tratamento
respeitoso, para não dizermos o mínimo.
A saúde pública no Brasil - e trata-se de dispositivo

constitucional - é, em tese, obrigação do Estado- Mas, nesse
caso particular, não se aplica. Não se aplica também se
quisermos nos limitar exclusivamente aquilo que a lei
estabelece. Hoje, a nossa legislação garante que, quando há
risco de vida para a gestante e quando a gravidez é
resultante de um processo violento, de estupro, a mulher tem
assegurado o direito ao aborto. Informe, aqui, quem for
capaz, de situações em que o Poder Judiciário brasileiro
tenha caracterizado essa situação de violência. Em uma
cultura autoritária e machista como a nossa, é extremamente
difícil conseguirmos provar o fato, naquele pequeno
intervalo, quando se pode ou não comprometer definitivamente
a saúde da mulher grávida, para que o Poder Judiciário
garanta o aborto. Ou seja, nem sequer aquilo em que
teoricamente estariam amparadas legalmente as mulheres
brasileiras conseguem ter acesso.
Parto do principio de que qualquer mulher ou qualquer

casal que tenha o mínimo de condições de vida deseja ter
filhos. Ao mesmo tempo, é impossível não examinarmos uma
realidade em que o desejo e a vontade existem de um lado e
as impossibilidades se impõem com toda a sua violência de
outro lado. Boa parte de nossa população é analfabeta ou
semi-analfabeta, boa parte de nossa população não tem a
menor informação sobre o seu corpo, principalmente nossas
mulheres. Também boa parte de nossa população não consegue
ter acesso a instrumentos mínimos de planejamento familiar
que o Estado deveria colocar à sua disposição. E boa parte
da população deste Pais não tem condições sociais e
econômicas de sustentar seus filhos.
Tenho absoluta certeza de que nenhuma mulher faz a opção

ou a escolha de fazer o aborto como método anticoncepcional.
Também tenho a convicção e a certeza de que o aborto se
impõe á mulher como conseqüência da falta de informações, da
falta de higiene, da falta de condições de planejar sua
família e sua vida. Nós queríamos, neste 28 de setembro,
"Dia Latino-Americano de Luta pela Descriminalização do
Aborto", prestar aqui nossa solidariedade às companheiras
deste nosso continente que lutam não a favor do aborto, mas
lutam pela vida, ou seja, pelo direito à vida, e lutam,
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acima de tudo, pelo seu direito de ser mulheres. Muito
obrigado.

440 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Glimar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias,
imprensa: três assuntos me trazem hoje à tribuna. Em
primeiro lugar, gostaria de registrar que ocorreu ontem a
organização e o lançamento do Comitê de Uberlândia contra a
Revisão Constitucional, O evento contou com a presença de
várias entidades, entre elas a OAB, a CNBB. a UNE, a CUT e
alguns partidos de Uberlândia, principalmente os de
esquerda. O ato foi realizado no Sindicato dos Metalúrgicos
daquela cidade, e nós pudemos, além de debater o assunto,
preparar as atividades desse comitê a fim de que possamos
garantir que a revisão constitucional não se inicie agora,
no dia 6 de outubro. Realizaremos vários atos; entre eles, a
entrega de um documento ao Presidente da Câmara e ao
Prefeito Municipal de Uberlândia. Haverá, também, uma grande
manifestação no Parque Municipal, em que pretendemos reunir
várias lideranças e dirigentes de entidades do movimento
estudantil para mostrar que, em Uberlândia, uma parcela
significativa da população diz 'não" a essa revisão.
Já foi definido que Uberlândia estará presente em Brasília,
com dois ônibus, no próximo dia 5, no ato público que
pretendemos realizar na Capital, quando desejamos levar pelo
menos 5 mil pessoas para protestar contra o inicio da
revisão constitucional no dia 6 de outubro. Ainda no
decorrer desta semana, estaremos abordando outra vez o tema
da revisão constitucional.
O outro motivo da nossa presença na tribuna é que queremos
registrar e parabenizar, mais uma vez, o SINO-UTE de
Uberlândia, que realiza mais um de seus encontros para
discutir a educação. E o Encontro Municipal dos
Trabalhadores em Educação que estará debatendo o tema "Para
Onde Caminha a Escola Pública?" Esse encontro vai ocorrer no
anfiteatro do campo Santa Mõnica, da Universidade Federal de
Uberlândia, no próximo sábado e domingo.
Estará presente em Uberlândia a Sra. Lúcia Helena Lotti,
professora da UNESP e Vice-Presidente da ANDES - Regional
São Paulo - e também representante do Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública na L@B. Estarão sendo discutidas
também nesse encontro as versões a respeito do plano de
carreira, numa demonstração de que os trabalhadores deste
setor estão extremamente preocupados com os rumos da
educação em nosso Estado e, por isso, procuram maneiras para
tentar melhorar a qualidade do ensino, ao mesmo tempo em que
trabalham no aperfeiçoamento dos trabalhadores em educação.
E mais uma iniciativa do SIND-UTE de Uberlândia, cuja

direção nós queremos cumprimentar por esse esforço que,
infelizmente, não é o mesmo de todo o conjunto do Estado. Os
trabalhadores da educação, em que pese a todas as
dificuldades financeiras que enfrentam e apesar do
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tratamento que vêm recebendo por parte do Estado, continuam
dispostos a dar sua contribuição para a melhoria do ensino e
da escola pública no Estado de Minas Gerais. Todos os
parlamentares e pessoas aqui presentes estão convidados para
esse Encontro Municipal de Trabalhadores em Educação, a ser
realizado no Município de Uberlândia.
Finalmente, gostaríamos de reiterar hoje, mais uma vez, O
nosso apoio à luta travada pelo SIND-UTE também no Município
de Belo Horizonte, onde os trabalhadores da educação
realizam uma greve contra a administração do PT.
Nós gostaríamos de colocar que, em momento algum deste
processo, desde o inicio da deflagração do movimento
grevista, a administração municipal de Belo Horizonte fechou
as portas ás negociações. Em momento algum a Prefeitura de
Belo Horizonte chamou a Policia para ameaçar o funcionalismo
público- Em momento algum a Comissão de Negociação da
administração se negou a discutir com o funcionalismo
público as suas reivindicações. Então, gostaríamos, aqui, de
elogiar a atitude dos sindicatos, em especial do SINDI-UTE,
que promove esta greve, que discute as suas reivindicações.
Muitos dizem que o SINDI-UTE só promove greve contra outros
Governos, mas estamos demonstrando que dentro do SIND-UTE
existem representantes de várias correntes. O sindicato está
na defesa do funcionalismo, independentemente da
administração que ocupa a Prefeitura, o Governo do Estado ou
a Presidência da República.
Mais uma vez, a Prefeitura de Belo Horizonte demonstra o
seu compromisso, a sua abertura à negociação e ao diálogo.
Em momento algum, a Prefeitura fechou-se à negociação. E é
ai que gostaríamos de pedir ao Governo do Estado que se
sensibilize e observe o exemplo que está sendo dado pela
administração municipal. Que o Governo do Estado tenha o
mesmo comportamento da Prefeitura Municipal durante todos os
movimentos. Mas, ao contrário, lamentavelmente, o Governo se
fecha ás negociações, não abre, não discute, e manda a
Policia tratar com os educadores. E nós. na Prefeitura de
Belo Horizonte, estamos dando um exemplo a Minas Gerais da
forma como deve ser conduzido o movimento grevista.
Quero, aqui, inclusive, perguntar, como muitos perguntaram,
onde estava a Bancada do PT, onde estão os demais
parlamentares que têm, inclusive, criticado a nossa
administração, por não estar atendendo às reivindicações.
Estamos nas assembléias, nas manifestações, nos movimentos.
Eu gostaria de passar aqui o boletim que, hoje, o sindicato
solta, colocando: Vitória Política e Avanço Econômico".
Hoje, a greve se mantém em cima de alguns pontos que ainda
continuarão a ser negociados. Mas , algumas conquistas eles
já tiveram neste movimento. Em primeiro lugar queremos
colocar que foi assegurado que os funcionários da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte passarão a ter 100% de reajuste
para quem ganha até seis salários mínimos. Terão a reposição
e o acréscimo no 130 salário, da inflação de agosto e do fim
do mês de novembro, além de outros itens que já foram um
avanço na negociação e uma conquista da greve do
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funcionalismo público municipal. Então, queremos dizer que a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte fez isso e continuará
negociando. Foi aberta uma Comissão Pública de
Monitoramento ao Acordo, com participação de
representantes da sociedade civil, do Sindicato dos
Economistas, representantes do funcionalismo, da FAMOB. da
CUT e demais entidades que desejam acompanhar e fiscalizar
os livros da Prefeitura.
Este é o exemplo que a Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte está dando ao Estado de Minas Gerais, a forma de
tratamento com seu funcionalismo público, a forma aberta de
negociar, e a transparência nas contas públicas.
Gostaríamos, inclusive, que o Líder do Governo, Deputado
Romeu Queiroz, pudesse levar esse exemplo ao Governador
Hélio Garcia, que. Quem sabe, poderia aprender um pouco com
o que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte.
Muito obrigado. 

4408 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - ( Lê:)
*"Na primeira noite eles se aproximam/ e roubam uma flor do

nosso jardim. E não dizemos nada/Na segunda noite, já não
se escondem: /pisam as flores, matam nosso cão, !e não
dizemos nada. /Até que um dia, o mais frágil deles /entra
sozinho em nossa casa, /rouba-nos a luz, e, conhecendo nosso
medo, /arranca-nos a voz da garganta. /E já não podemos
dizer nada.'
Esse poema retrata de forma exata os ataques que estão
fazendo à cultura e á história de São João dei-Rei, uma
cultura e uma história que ultrapassaram as fronteiras da
cidade, pois estamos falando de um lugar Que tem importância
para todo o Brasil.
Preservar o patrimônio histórico não é manter o passado,
mas é, de fato, garantir para o futuro a preservação da
memória de nosso povo.
O Prefeito de São João del-Rei, além de demonstrar o seu
extremo mau gosto estético, dá uma demonstração de
desrespeito e descaso com o patrimônio da cidade.
A que interesses servem as mudanças que ele vem realizando
no centro da cidade? Será que o asfalto vai resolver os
principais problemas da população?
Não é o piche jogado no chão que vai resolver o problema da

fome e do desemprego, muito menos os problemas das enchentes
que atingem nossa cidade.
Pelo contrário, os ataques aos patrimônios histórico e
ecológico só podem piorar a situação ao afastarem os
turistas de nossa terra.
Não perdi e não vou perder nunca a capacidade de me
indignar com uma agressão como essa. Não posso e não vou me
calar diante disso.
E preciso que todos os são-joanenses defendam nossa cidade

e nossa história.
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Um pais que quer garantir o futuro de seus filhos tem que
garantir a preservação de sua memória histórica. Falamos da
memória da cidade, mais ainda da história de um povo.
E preciso que todos os são-joanenses, principalmente
aqueles que se dizem representantes da cidade, unam suas
forças na defesa do patrimônio que é nosso.
As ações políticas e judiciais são a forma que encontramos
até agora para barrar esses ataques. No entanto, só a nossa
mobilização pode garantir a preservação. Convoco todos para
somarem forças na defesa da cidade. Não vamos permitir que
destruam nossos jardins e que apaguem nossa memória.

- Publicado de acordo com _o texto original.)
440 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 28/9/93 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, demais pessoas presentes na Assembléia
Legislativa: venho fazer coro às palavras da ainda Lider,
mesmo que não o seja regimentalmente, Deputada Maria José
Hauei sen.
Sr. Presidente, a Mesa da Assembléia está praticando um
casuísmo enorme quanto a essa questão da decisão sobre quem
é o Líder da Minoria nesta Casa. Temos várias formas de
identificar quais são, realmente, os Deputados que têm uma
posição divergente da maioria governista. Vejamos: vamos
analisar o trabalho nas comissões. Existem, nesta Casa,
várias comissões e existem, tramitando nelas, vários
projetos. Quais têm sido os votos do PP e dos seus Deputados
nas comissões? Têm sido votos absolutamente alinhados com a
Bancada governista; têm sido votos que manifestam total
concordância com o Governador, com o Governo e com os seus
dois Lideres nesta Casa. Vamos ao Plenário. Acontece o mesmo
no Plenário. Apenas os Deputados do PT e eu, único
representante do PSB, é que votamos contra a posição
majoritária do Governo. Vamos verificar isso hoje á noite,
quando teremos, na reunião extraordinária, a votação da
prestação de contas do ano passado do Sr. Governador,
prestação esta que denunciamos na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, pois ela estava errada, visto que
o Governador não cumpriu a Constituição, porque não destinou
os 3% para a ciência e tecnologia.
Desafio os Deputados do PP, Deputado Paulo Pettersen e seus
liderados, o Deputado Hely Tarquinio, Lider da Bancada, que
venham a este Plenário, que venham aqui, a esta tribuna,
ajudar-nos a obstruir a votação desse projeto de resolução,
um projeto inconstitucional, um projeto imoral, um parecer
ridículo, um parecer supérfluo, um parecer horroroso, pois
alega, até mesmo, que, em uma possível reunião de que a
FAPEMIG não teve conhecimento, uma comissão criou outra
comissão, e esta tinha um prazo de 30 dias para apresentar
uma proposta à FAPEMtG e á sociedade mineira, e não o fez.
No entanto, os nove Deputados governistas foram lá, na
comissão, fizeram um relatório vexaminoso, e que teremos a
oportunidade de criticar hoje á noite, pois vamos obstrui-]o
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desta tribuna para que não paire mais essa mácula na
história de Minas Gerais.
Nós já temos uma jurisprudência nesta Casa, até mesmo
recorrendo á atuação do nobre Deputado Domingos Lanna, no
seu mandato passado, na legislatura de 1987 a 1990. quando
ele era o Líder da Minoria. Embora do PFL, e nós, na época,
pertencêssemos ainda ao PT, eu e outros quatro Deputados
reconhecíamos, aceitávamos e votávamos quase sempre juntos,
tanto o PSDB quanto o PFL, e o Líder da Minoria era
exatamente Domingos Lanna, Deputado do PFL. Agora, queremos
que o nobre Deputado do PP faça um pronunciamento claro a
respeito do Governador Hélio Garcia. Não só ele, mas os
Deputados do seu partido, da sua Bancada, que o indicaram
como Líder da Minoria. Enquanto isso não ocorrer, de fato,
eu. pelo menos, não aceito ser liderado pelo Sr. Paulo
Pettersen, com todo o respeito que tenho para com ele,
pessoalmente. As nossas divergências políticas são muito
profundas, até mesmo porque, na legislatura passada, ele era
um dos mais bravos defensores do Sr. Newton Cardoso. Agora,
o Deputado Tarcísio Henriques, que é também do PMDB, no seu
pronunciamento de hoje á tarde, embora não tenha nominado o
Sr. Newton Cardoso, disse que Minas estava saindo de um
desastre, que Minas tinha passado por um desastre. Eu
pergunto ao Deputado Tarcisio Henriques: esse desastre não
foi causado pelo partido de V. Exa. , o PMDB? E ai vem a
dúvida, q ue eu gostaria que não existisse, mas que,
infelizmente, existe. Por que os Deputados do P508 e do PFL
eram oposição ao Sr. Newton Cardoso? Será porque,
simplesmente, não participaram do botim? Será que é isso?
Hoje, eles apóiam o Governo que continua o desastre do
Governo passado, um Governo que falhou com o serviço
público, que não se preocupa com o serviço público, que não
se preocupa com o povo em nosso Estado. Os problemas se
agravaram. O PFL, hoje, apóia o Governador. Qual a razão
pela qual não apoiaram o Governador Newton Cardoso? Isso
precisa ficar claro. E há pessoas se arvorando em blocos de
minoria. Precisamos deixar as coisas bem claras: claras pelo
voto proferido da tribuna; claras no Plenário; claras nos
pronunciamentos da tribuna e assumindo, acima de tudo, uma
posição clara, bem clara. Os Deputados do PT não são
favoráveis ao governo em troca de favores, em troca de
negócios feitos no Palácio da Liberdade. Dai a nossa
estranheza perante a decisão da Mesa da Casa, que aceita um
partido que ainda não demonstrou, claramente, sua posição em
relação ao Governo, como partido de oposição.
Finalmente, gostaria de terminar meu pronunciamento fazendo
referência a uma noticia que foi publicada hoje no jornal
"Hoje em Dia", a respeito de uma possível saudade que eu
teria do PT, devido a adesivos em um carro. Tenho a
esclarecer que o carro não é meu. A Caravan em que se
encontram os adesivos pertence a meu pai. Hoje mesmo, em
conversa com ele, perguntou-me se eu queria que tirasse os
adesivos do carro. Eu lhe perguntei: "Qual é a sua posição?"
Ele me respondeu que continuava no PT. Então, eu disse que
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ele deveria continuar com os adesivos. Alias, essa sempre
foi a prática democrática da nossa família. Em 1950, na
eleição presidencial, Raul Franco de Almeida, meu avô, era
um dos lideres da UDN em Minas Gerais, um dos apoiadores
mais ferrenhos da candidatura do Brigro. Eduardo Gomes. No
entanto, meu tio mais novo, João Torres Franco , eminente
advogado, não teve a menor dúvida em apoiar e votar em João
Mangabeira, que,infelizmente, teve pouco mais de 9 mil
votos. Isso demonstra que, em nossa família, existe
democracia.
Quanto à questão da Caravan, realmente não é minha, mas de
meu pai. E continuo com o maior respeito, embora não possa
dizer saudade, pelo PT Muito obrigado.

440a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiras Deputadas, companheiros presentes nas galerias,
em primeiro lugar, queria cumprimentar o Deputado Antônio
Carlos Pereira pela abordagem que ele fez de um tema
polêmico, considerado perigoso pelos políticos - o aborto.
Vejo que agora achei um companheiro, embora de outro
partido, que está disposto a falar publicamente,
participando dessa discussão séria e extremamente complicada
no contexto da saúde pública brasileira. Assim, pretendo,
dentro de algum tempo, trazer para cá algumas idéias que,
inclusive, representam algumas reflexões do movimento
feminista em Minas Gerais.
Mas já que se falou de mulher, através do discurso do
Deputado Antônio Carlos Pereira, eu queria trazer
solidariedade a uma mulher que não é brasileira Nós não
podemos viver olhando só para o próprio umbigo. É preciso
olhar também para além-mar, para outros horizontes, para
plagas distantes Afinal, nós não somos uma ilha. O Brasil
está num contexto sul-americano, num contexto mundial,
global. Por isso, quero, hoje, trazer aqui a solidariedade a
uma mulher chamada Aung San Suu Kyi. Sr Presidente, Srs.
Deputados, existe uma mulher de 48 anos, frágil, mãe de 2
filhos, dos quais está separada há 4 anos. Herdeira do
destino político do pai, que ela viu morrer assassinado
quando tinha apenas 2 anos de idade.
Existe uma mulher, prêmio Nobel da Paz, que vive em cárcere
privado por se opor, em resistência pacifica, aos militares
que implantaram uma feroz ditadura em seu pais.
Existe uma mulher que não tem medo de armas, fuzis,

metralhadoras e que desafia de peito aberto a lei marcial e
o medo Ela prega que; "Não é o poder que corrompe, mas o
medo: o medo de perder o poder, entre os que o exercem; e o
medo das metralhadoras, entre os oprimidos'.
Quem é ela? E Aung San Suu Kyi, inimiga número um da
ditadura birmanesa Ela vive numa casa de madeira, cercada
por um grande jardim patrulhado por dez soldados de
prontidão e uma guarda freqüentemente renovada. Ela não foi
julgada nem condenada. Simplesmente foi « destinada á prisão
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domiciliar' pelo tempo que o Governo birmanês desejar. Seu
crime foi ter liderado, em 1988, uma revolução democrática
que pretendia por fim a uma ditadura de 30 anos, por meio da
não-violência.
Um véu de silêncio cobre a Birmânia, que vive um
irrespirável clima estalinista. A impressão é a de um pais
ainda na Idade Média. No campo, ainda se utilizam carros de
boi ou charretes puxadas por cavalos cansados. Na cidade, as
pessoas amontoam-se em ônibus sobreviventes da Segunda
Guerra Mundial. Por toda parte, cartazes lembram ao povo
como ele deve amar e respeitar o exército. E, em toda parte,
as pessoas são forçadas ao silêncio, contendo-se em sorrir
para os raros estrangeiros. Têm um medo alucinado de falar
da situação política. Há muitos prisioneiros políticos
condenados a trabalhos forçados, o que é negado pelo
sistema.
Suu Kyi, que estudou e se casou na Inglaterra, tinha o
hábito de exprimir-se livremente. Herdeira do forte
temperamento do pai, não tem medo de nada. Ao se casar,
disse ao marido, inglês: "SÓ lhe peço uma coisa: se algum
dia meu povo precisar de mim, você deverá ajudar-me a
cumprir o meu dever".
O regime, como tantos outros semelhantes, alia a corrupção
ao contrabando, ao mercado negro e á espoliação do povo -
receita clássica de toda ditadura.
Diante de um povo resignado e mergulhado na religião

budista, que prega a aceitação, Suu Kyi é a última esperança
de coragem, um mito vivo que enfurece os militares e com
quem eles sequer aceitam dialogar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aqui fazer, de
público, um chamamento ás entidades e aos movimentos de
mulheres de Minas Gerais para que procuremos a seção
brasileira da Anistia Internacional, pela Imediata
libertação dessa companheira digna, altiva, determinada, que
renunciou a uma pacata vida de pesquisadora universitária no
Primeiro Mundo para se dedicar e se sacrificar até o limite
de suas forças pelo seu pais.
Quem sabe nossa manifestação não produzirá efeitos na mídia
internacional, pressionando, assim, o Governo birmanês? Não
podemos ficar indiferentes diante desses fatos, é preciso
clamar contra a injustiça, ver livre Suu kyi e devolvê-la a
seu povo!
Esta moção, Sr. Presidente, que apresento neste Plenário,
nós a encaminhamos a todos os movimentos de mulheres de
Minas Gerais, pedindo que se manifestem por escrito. Aqui
está a petição que estamos encaminhando: (- Lê:)

"Petição para a Libertação de Aung San Suu Kyi**
Se você quiser participar da campanha para a libertação de

Aung San Suu Kyi, por favor, assine embaixo desta carta (ou
de um xerox dela), coloque o seu nome e envie para Anistia
Internacional Seção Brasileira, rua Vicente Leporace, 833,
CP 04619-032 - São Paulo - SP. A Anistia Internacional se
encarregará de enviar sua carta, juntamente com as das
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leitoras de "Marie Claire" em todo o mundo, para as
autoridades da Birmânia.
General, como mulher que preza o direito à liberdade de

opinião em todo o mundo, estou sensibilizada pelo destino da
Sra. Aung San Suu Kyi, em prisão domiciliar desde 20 de
julho de 1989, unicamente por ter exercido de modo pacifico
os direitos à liberdade de expressão e de reunião
reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, da qual faz parte
a União de Myanmar. Tenho a honra de pedir-lhe sua
libertação imediata e incondicional. Queira aceitar,
General, a garantia de minha elevada consideração.'

(nome/assinatura!!.)
Essa petição será encaminhada a todos os movimentos de

mulheres, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil,
para que todos possam pressionar a Birmânia quanto a essa
prisão domiciliar. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
- Publicado de acordo como texto original.)

444 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/9/93 pelo

Deputado Homero Duarte
O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, irmãos

Deputados, caríssima Deputada Maria Olivia, amigos presentes
nas galerias: peço a atenção dos senhores para a matéria
jornalistica publicada na "Folha de S. Paulo de anteontem,
dia 27, que vou ler a seguir. Essa matéria de Maristela
Mafei foi a principal manchete do "Caderno de Negócios!!:
Lê:)
"Café Torrado e Moído Ganha Fabricantes - Bozano Simonsen

em associação com a Gafisa e Princesa do Sul lançam produto
no Brasil*
O mercado de café torrado e moído ganha dois fabricantes de
peso nos próximos dias.
O primeiro é a Ipanema Agrícola, formada por uma associação
entre o banco Bozano, Simonsen com a Comes de Almeida,
Fernandes (Gafisa).
O segundo é o maior exportador do café em grão do pais, o
grupo Princesa do Sul.
As duas empresas lançam no mercado de São Paulo,
respectivamente. o Café Fazenda de Minas e o Café Bom Dia,
ambos com potencial para desbancar, no médio prazo, o Café
Pilão e o Café do Ponto, lideres do setor.

Nest 1 é
A Nestlé também está sondando o mercado de café torrado e
moído, conforme a Folha apurou junto ao mercado. Uma
tentativa recente da empresa de comprar o Café Seleto não
foi adiante por falta de acordo de preço. Oficialmente as
empresas negam a negociação.

Princesa do Sul
A exportadora Princesa do Sul, com sede em Varginha (MC),
está dobrando seu volume de processamento a partir do
mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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Com 1,4 milhão de sacas exportadas no ano passado, o grupo
prepara-se para industrializar 600 mil sacas de café por ano
no mercado interno já a partir de 94, segundo Sidney Marques
de Paiva, diretor-superintendente da empresa.
A Companhia União de Refinadores, dona das marcas Pilão,

União e Caboclo, processa anualmente 840 mil sacas.
A Princesa do Sul já embala cafés para redes de

supermercados, como a marca Qualytá, do grupo Pão de Açúcar,
e agora decidiu bancar o seu café Bom Dia diretamente no
maior mercado consumidor do pais, o eixo Rio/São Paulo. Para
isso, está desembolsando US$3 milhões em campanhas na mídia,
que será desencadeada na próxima quarta-feira.

Ipanema
A Ipanema Agrícola irá processar, inicialmente, 30 mil
sacas de café. A partir de janeiro próximo o volume será
dobrado. A Ipanema fará a divulgação de seu produto através
de quiosques que a agência Divulgue, de 5. José do Rio Pardo
(SP), está montando em São Paulo. Os investimentos iniciais
são de US$350 mil.
Localizada em Alfenas (Mc), a Ipanema Agrícola é a maior
produtora de café do mundo, cultivados em quatro mil
hectares espalhados em cinco fazendas, todas na região de
41 fenas.
Ela se especializou na produção de cafés finos tipo
exportação, os mesmos que serão colocados no mercado
interno, segundo Washington Luiz Alves Rodrigues, diretor-
geral da empresa. Atualmente a fazenda abastece as 90 lojas
da cadeia Barnie's, na Florida.
A marca Fazenda de Minas irá utilizar a estrutura logistica
da holding Trilux, o braço agrícola da Gafisa. O café será
representado pela mesma rede do açúcar Guarany, também da
Trilux, já com distribuição em todo o pais."
A matéria trata do lançamento de duas novas e importantes
marcas de café no mercado nacional e internacional. São
iniciativas de grupos econômicos de Varqinha e de Alfenas.
Temos apenas que festejar noticias tão boas raras nos dias
de hoje, em que a imprensa tem tanto a mostrar em termos de
crise e corrupção. Quero ressaltar que as duas marcas têm
potencial para desbancar, em médio prazo, os atuais lideres
do mercado brasileiro.
Parabenizo, assim, os grupos Bozano Simonsen e Princesa do

Sul. Os dois, atuando no Sul de Minas, dão demonstração de
fé neste pais, demonstração de que o trabalho e os
investimentos vencem todas as dificuldades. E disso que
precisamos; mais iniciativas de empresários e dos Governos;
mais emprego e mais renda para a população. E bom também que
essa retomada de investimentos aconteça com o café, produto
tão tradicional e carro-chefe da economia nacional há
séculos. O Sul de Minas, que viveu tempos áureos do ouro
negro, tem agora novos motivos para festejar. Parabéns,
novamente, aos grupos Bozano Simonsen e Princesa do Sul.
Parabéns ao agricultor, que transforma a terra nessa
riqueza. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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441a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2919193 pela

Deputada Maria Olivia
A Deputada Maria Olivia * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, profissionais da imprensa, senhoras,
senhores, com satisfação pela vitória alcançada, ocupo esta
tribuna para agradecer ao Governador Hélio Garcia a sanção
da Lei ng 11.234, nesta data; a proposta é de minha autoria.
A lei em questão dispõe sobre a construção de creches e
unidades sanitárias em conjuntos habitacionais construidos
pelo Estado. Quando da elaboração do projeto de lei, que
recebeu o ng 966, a minha preocupação era dotar os conjuntos
habitacionais a serem construidos pelo Estado de unidades de
saúde e creches, tendo em vista a carência desses benefícios
na maioria dos conjuntos já construidos. Justifiquei, então,
a proposição com a seguinte argumentação; geralmente,
conjuntos habitacionais são construidos na periferia e
habitados por população de baixa renda; tais conjuntos são,
normalmente, ocupados por famílias recentemente constituídas
e com muitas crianças em idade pré-escolar; há problemas de
saúde, em face da precariedade e da pobreza do ambiente de
onde provêm; o projeto procurou resguardar, também, a
autonomia municipal, por isso apenas estabelece condições
para a execução dos programas de habitação popular por parte
do Estado.
Durante a tramitação, o projeto foi enriquecido por emendas

dos nobres colegas, que, entre outras, baixaram o número
proposto originalmente: em vez de 100 unidades, 50 para a
exigência da construção de creches e, em vez de 300
unidades, 100 para a construção de unidades de saúde. Por
sua relevância, o tema mereceu a análise das Secretarias de
Estado da Saúde e da Habitação. As ponderações trazidas por
esses órgãos, acrescidas de profunda reflexão sobre o tema,
levaram os nobres colegas a apresentar modificações ao
projeto, na forma de um substitutivo.
Sr. Presidente, o último censo demográfico revelou que as
capitais cresceram menos na última década. Nas regiões
metropolitanas, entretanto, houve aumento expressivo da
população, o que pode significar a fuga da população mais
pobre para a periferia. Enquanto o Pais cresceu 23% nos
últimos 11 anos, Minas Gerais cresceu 17%. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, encontramos municípios cujo
crescimento superou os 100%, como, por exemplo. Santa Luzia.
D aumento populacional no Brasil foi menor, se comparado ao
das décadas anteriores, mas temos, ainda, uma taxa de
crescimento considerada alta. D crescimento das cidades faz
aumentar as exigências próprias da urbanização, como
ampliação de redes de água e de esgoto, aumento do número de
escolas e de creches, criação de unidades sanitárias,
ampliação de serviços de transporte, etc. As condições de
vida da população brasileira são reconhecidamente precárias.
Com relação à saúde, embora se devam enfatizar as ações
preventivas, o atendimento às pessoas doentes é
insatisfatório. Por outro lado, os trabalhadores brasileiros
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- em especial, as donas de casa - sujeitam-se a jornadas de
trabalho tais, que não conseguem dar atenção adequada aos
filhos pequenos - muitas vezes, deixados sós em casa.
Ao se construir um conjunto habitacional, aumenta-se a

densidade demográfica de determinada área, aumentando-se as
exigências de infra-estrutura. Se, nesses casos, a atividade
comercial local se expande naturalmente, o mesmo não se pode
dizer em relação aos serviços de saúde e ás creches: a
implantação desses serviços depende da vontade politica dos
governantes. Acresce que, na maioria das vezes, os conjuntos
habitacionais são construídos em locais distantes e carentes
de urbanização. Cumpre, então, ao poder público assumir a
organização do espaço urbano, cuidando de que os conjuntos
habitacionais recém-construidos sejam dotados dos beneficios
essenciais. A lei teve, ainda, o cuidado de não repassar aos
moradores os ônus da construção dos benefícios propostos.
Pelo seu grande alcance social, a Lei nQ 11.234 será,
certamente, um marco positivo da administração do Governador
Hélio Garcia.
Sr. Presidente, gostaria de agradecer aos nobres colegas
Ermano Batista, Relator de nosso projeto na Comissão de
Justiça; José Leandro, autor do substitutivo; Gilmar
Machado, que, na reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor, quando tratávamos dos problemas dos conjuntos
habitacionais, teceu elogios ao nosso projeto, e, também,
Raul Messias, que, na comissão de Saúde, reconheceu o grande
alcance social de nosso projeto. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
441g REUNIAO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 29/9/93 pelo
Deputado Marcos Helênto

O Deputado Marcos Helênlo * - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público presente, queremos fazer
um comentário a respeito do retorno do trem de passageiros,
que liga Belo Horizonte a Vitória. Os benefícios são muitos
e, naturalmente, também faço um apelo, em nome da comunidade
da Vale do Rio Doce. Esta comunidade, ao mesmo tempo em que
viu uma expectativa ser atendida - a extensão até Belo
Horizonte - por outro viu-se prejudicada, ao ser retirado o
trem que saia de Governador Valadares para Vitória, passando
por várias cidades. Em meu discurso abordo com maiores
detalhes esta questão.
Hoje ocupo esta tribuna para cumprimentar a Vale do Rio
Doce pela volta do trem de passageiros ligando Belo
Horizonte a Vitória. Como Deputado, apresentei requerimento
solicitando à Vale do Rio Doce o retorno desta linha.
Percebi que, além da importância sócio-econômica, esta linha
êde grande significado cultural para o nosso povo.
E um transporte mais barato, mais seguro, muito mais
econômico e antipoluente. E de estranhar que, em vez de
Incentivar esse transporte, o Governo brasileiro tenha
promovido um verdadeiro desmonte do patrimônio ferroviário
brasileiro e que hoje cogite até a privatização da Rede
Ferroviária Federal. Esse gesto da Vale do Rio Doce reforça
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a tese do PT de que as empresas estatais estratégicas são
fundamentais para o Pais.
Quero aproveitar o momento e fazer também um apelo à Cia.
Vale do Rio Doce. Ela extinguiu o horário do trem de
passageiros que sal de Vitória ás 17 horas, comotambém todo
e qualquer horário que tenha como terminal Governador
Valadares e vice-versa.
Tal medida trará sérios prejuízos para a população, em
especial para a menos favorecida, que se utiliza daquele
transporte da Cia. Vale do Rio Doce, com destino às cidades
de Galiléia, Tumiritinga, Itueta, Conselheiro Pena,
Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e outras.
Esse transporte, além de mais barato que o transporte

coletivo rodoviário, oferece mais conforto e segurança.
Gostaria de lembrar que o preço da passagem do transporte
ferroviário entre Governador Valadares e Belo Horizonte, na
primeira classe, é de CR$530,00 ao passo que uma
passagem de ônibus custa precisamente CR$1.010,00, ou seja,
é o dobro do valor da passagem de primeira classe em
transporte ferroviário. Havia um "lobby" das concessionárias
de transporte rodoviário, visando a impedir o retorno do
transporte ferroviário. Agora, foi reativado o trem Vitória-
Belo Horizonte.
Fazemos um apelo para que não acabem com o transporte
ferroviário de passageiros de Governador Valadares a
Vitória, passando por várias cidades. Ele é o único meio de
transporte dos trabalhadores da região quando têm que se
dirigir às cidades de Galiléia, Tumiritinga, Conselheiro
Pena e outras.
Primeiro, registramos, aqui, o nosso elogio pelo retorno do
trem de passageiros entre Vitória-Belo Horizonte, que foi
muito bem recebido pela região. O trem é confortável,
seguro, e o preço é a metade do que é cobrado nos ônibus.
Aliás, os ónibus estão sendo um problema. Quase todos os
dias há um desastre, principalmente com os ónibus da
Gontijo. A Gontijo é uma empresa privilegiada, ela se
autofiscaliza. não dá satisfação ao DER-MG; seus ônibus são
velhos, a frota já está vencida e seus motoristas são
obrigados a dobrar horário. Então, está acontecendo um
desastre atrás do outro, e a empresa não se preocupa com
isso porque o seguro cobre a despesa contra terceiros. Vai,
ai, mais uma critica contra a Empresa Gontijo, que não tem
dado ao Vale do Rio Doce o tratamento que ele merece. Os
melhores ónibus da empresa servem ao Triângulo Mineiro.
Pediria ao Deputado Ermano Batista que reforçasse esse
nosso apelo para que a Empresa Gontijo tenha uma maior
consideração com a nossa região e, também, que reforçasse o
pedido de retorno do trem entre Governador Valadares e
Vitória.
Fica o nosso apelo, em nome da comunidade valadarense, para
que a Cia. Vale do Rio Doce, sem prejuízo da criação da
linha Vitória - Belo Horizonte, mantenha pelo menos um
horário saindo de Governador Valadares.
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Aproveito ainda a oportunidade para cumprimentar o jornal
"Hoje em Dia", por intermédio dos jornalistas João Gabriel
da Silva Pinto, Luciene Takahashi, Nalu (Editora da Sucursal
Governador Valadares), Marcelo Rios, Márcia Ferreira, Alba
Valéria e Cristina Raposo pelos prêmios obtidos no concurso
nacional de jornalismo do Ministério Público, Os prêmios
foram obtidos pelos trabalhos: "O crime do Tejuco", que
tratou dos crimes acontecidos em Brumadinho, e Comando da
Morte", que enfocou o extermínio de presos por policiais em
Governador Valadares. Como autor de uma CPI sobre o assunto,
posso dar meu testemunho de que a ação da imprensa foi
fundamental.
Este prêmio é um incentivo a um jornalismo atuante e

compromissado com a verdade dos fatos.
Estamos felizes com a reportagem do "Hoje em Dia" e com a

cobertura que ele deu à CPI na apuração desses crimes, o que
culminou com a exclusão de vários policiais e com a prisão
de alguns deles. Hoje vivemos num clima de tranqüilidade em
relação à Delegacia Regional de Policia. Quero cumprimentar
esses jornalistas que foram ameaçados. Fizeram uma cobertura
excelente e foram premiados. Esse prêmio é um incentivo a um
jornalismo atuante e compromissado com a verdade dos fatos.
Quero dar nosso testemunho com relação á atuação da
imprensa, que foi fundamental. Evidentemente, a da nossa
região - Vale do Rio Doce - deu ampla cobertura sobre essa
CPI que concluiu pelo crime de responsabilidade de vários
policiais e todos eles foram afastados. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
441 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 2919193 pelo
Deputado Paulo Pettersen

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Por questão de elegância e pela admiração que
tenho pela Deputada Maria José Haueisen, deixei de fazer um
pronunciamento, quando o meu nome foi indicado para Líder da
Minoria, por unanimidade, pelos meus companheiros de
partido.
Estranhei, quando fui citado. Tenho e temos uma posição
ideológica, nesta Casa, como o PT tem, e é necessário que
tenha. Entretanto, nosso posicionamento não deverá ser,
necessariamente, o mesmo do PT. Vamos preservar nossa
identidade.
Afirmaram que o PP é um grupo de Deputados. Não existe um
grupo de Deputados, e sim um partido, verdadeiramente
constituído em nível nacional. Realmente, fiquei até
chocado. Mas, pela grandeza da Deputada Maria José, venho a
esta tribuna para justificar o nosso posicionamento
partidário. Sim, somos contra o Governo. Não recebemos
benesses por parte do Governo. Isso posso, realmente.
afirmar. Não podemos apoiar um governo que não está
correspondendo aos anseios de nossa sociedade,
principalmente nós, do interior, que temos obras
paralisadas, com recursos já estipulados no Orçamento, e não



331

vemos nenhuma vontade governamental para conclusão delas,
muitas com 60% do trabalho já realizado
Não podemos apoiar o Governo e temos essa justificativa.
Temos esse posicionamento, e a Casa está cumprindo o
Regimento Interno. O nosso partido, hoje, é a segunda
Bancada. Quando o P1' ou outros partidos quiserem conversar
conosco, estaremos inteiramente abertos.
Como já afirmamos, não votaremos matéria contra o povo de
Minas. Deixo isso bem claro. Estamos nos conduzindo dentro
dessas diretrizes, e creio que possamos achar, ai, um
denominador comum. Fazer uma oposição irresponsável, jamais.
Mas temos condições de cobrar do Governo, exigir o
cumprimento de seu compromisso público para com o povo feito
na época de sua campanha. Estamos prontos para cobrar isso.
Estaremos atentos aos interesses do nosso Estado e aos
anseios da nossa sociedade. Não mediremos esforços em
cobrar, com grandeza, como V. Exas fazem, um posicionamento
do Governo do Estado. Isso nós já fizemos no interior. Não é
verdade quando dizem que recebemos as benesses do
Governador. Não fui recebido no Palácio da Liberdade nem
solicitei audiências porque, infelizmente ou felizmente,
reconheço o meu lugar. Eu não fiz o Governador, mas
conviver, temos que conviver. Cobrar é o nosso dever.
Portanto, com relação ás matérias fundamentais de interesse
do nosso Estado, nós vamos discutir de forma idônea, com o
pé no chão e com responsabilidade. A Bancada do PP está
pronta e estará atenta ás suas obrigações e ao seu dever.

441B REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 29/9/93 pelo

Deputado José Leandro
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, Srs Deputados,
hoje nós fizemos uma visita ao Hospital Medicor, em nome e
em companhia de membros da Comissão de Saúde desta Casa.
Ficamos felizes ao encontrar um hospital para pobres
funcionando. Isso nos deu até um certo alento e passamos a
vislumbrar a possibilidade de o SUS vir a dar certo. Foi uma
grata surpresa, confesso Não sei se pela abnegação da sua
direção, dos médicos, do seu corpo de auxiliares e dos
funcionários de mais baixo nível, o certo é que nos
surpreendeu, de forma muito agradável, aquele hospital- Esse
hospital foi vitima de uma denúncia caluniosa feita pela
imprensa, em junho próximo passado. Essa noticia desencadeou
• interesse da Comissão de Saúde em acompanhar mais de perto
• caso.
Queremos aproveitar a oportunidade para parabenizar a
direção daquele hospital e, também, para dar o nosso
testemunho de que, dentro do que oferece o SUS, o hospital
está funcionando muito bem. Ele sobrevive, única e
exclusivamente, de rendimentos pagos pelo SUS. D hospital
está funcionando bem, progredindo, sendo ampliado e sendo
reformado.
Um outro assunto que quero abordar neste momento é a
questão do patrimônio cultural e artístico mineiro. Essa
crise de São João de]-Rei foi muito boa para chamar a
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atenção, mais uma vez, do nosso poder público para o estado
em que se encontra o nosso patrimônio cultural, sobretudo
nessas cidades históricas como São João de]-Rei, Ouro Preto
e outras.
Depois, Sr. Presidente, formalizarei, por escrito, mas

quero que VExa, dirija ao Sr. Governador um requerimento
nosso, solicitando a S Exa. que envie a esta Casa um
projeto de lei criando um fundo de assistência ao nosso
patrimônio de cultura e arte, que está ás moscas. E preciso
fazer alguma coisa.
Quero alertar os colegas para esse fato, porque,
questionado sempre sobre a necessidade de se recuperar o
patrimônio histórico e artístico de Minas, que tem seu maior
exemplo em Ouro Preto, o município se vê impossibilitado de
fazê-lo. Isso decorre do fato de que o orçamento dos nossos
municípios, caracterizados como monumentos até mundiais, não
tem nenhum privilégio em relação aos demais, ou seja, eles
são iguais aos outros municípios de Minas. A formação dos
recursos de Ouro Preto, São João de]-Rei, Sabará, Caeté e
outros é idêntica à formação dos recursos de qualquer outra
cidade de Minas.
Por ocasião da Constituinte, tentamos sensibilizar o
Congresso para que ele fizesse alguma proposta
constitucional que conseguisse incluir na nova Constituição
alguma forma de privilegiar esses municípios, mas isto se
tornou impossível, segundo os Deputados contactados àquela
época.
Fiz várias consultas á assessoria desta Casa e constatei

que este Poder Legislativo está impossibilitado
constitucionalmente de fazer essas proposições, que seriam
efetivas, que dariam alguma solução para o problema. Segundo
a assessoria desta Casa, esta iniciativa cabe ao Poder
Executivo, e é por Isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
vou dirigir ao Sr. Governador sugestão nesse sentido,
através de requerimento. Muito obrigado.

441a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/9/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Eu gostaria, neste momento, de
parabenizar o colega José Leandro, de Ouro Preto, por este
requerimento que acho ser de suma importância, num momento
em que vivemos a destruição de um patrimônio como o de São
João dei-Rei.
Gostaria, também, de lamentar o que ocorreu ontem na Câmara
Municipal de Belo Horizonte: derrubaram o veto do Prefeito
Patrus Ananias, dizendo que os custos com os tombamentos
seriam arcados pela Prefeitura. Isso para nós é terrível.
Mostra como essa Câmara não está preocupada com a
preservação. A grande maioria dos Deputados desta Casa já
ocupou Prefeituras, e todos sabem que as Prefeituras não
teriam condições de fazer isso. Em lugar nenhum do mundo as
prefeituras bancam tombamentos. Isso é uma aberração E
lamentável que isso se tenha passado na Câmara Municipal de
Belo Horizonte, Isso significa a destruição da história, do
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patrimônio. Isso, para nós, é muito sério. Então, fica aqui
o nosso repúdio pela derrubada pela Câmara Municipal do veto
do Prefeito Patrus Ananias.
O segundo assunto de que eu queria tratar é a respeito de
uma carta que foi distribuída pelo Sindicato dos Servidores
da Policia Civil do Estado de Minas Gerais - SINDPOL -, com
a qual somos solidários. Eu gostaria de ler essa carta e
pediria que todos prestassem atenção. (- Lê:)

"Carta Aberta a População*
Sonos Pela Vida

"O Lobo Visitou a Galinha!!
O Lobo foi á Galinha e disse; precisamos nos conhecer bem.
Conhecer bem, apreciar bem. A Galinha foi com o Lobo; Por
isso há tantas penas no campo. (Bertholt Brecht)
As últimas declarações que partiram do Sr. Secretário de
Estado da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais
revelam despreparo e fragilidade por parte daquela
autoridade, e nesta oportunidade o Sindicato dos Servidores
da Polícia Civil vem a público para externar nossos
protestos por absurda ordem de matar.
Esta autoridade, que, nos últimos dias, vem recebendo

destaque na imprensa nacional, não reflete os reais
interesses dos policiais civis do Estado de Minas Gerais,
estando o mesmo divorciado da causa maior com a qual
comungam todos os homens ligados á Segurança Pública e ao
bem-estar social
Naquele episódio, ficou demonstrado que o Sr. Secretário se
aproveitou do sucesso da operação de resgate de jovens
seqüestrados para distorcer os fatos e aparecer através de
uma busca de votos, incitando a violência e o extermínio de
forma impiedosa. Os policiais devem agir de acordo com a
lei, em estrito cumprimento do dever legal, em legitima
defesa.
Não somos capangas, somos pagos pelo Estado, não por

autoridades frágeis, que não medem as conseqüências de seus
atos.
Não somos nós, policiais civis, que decidimos quem deve

morrer ou viver.
Temos a lamentar este episódio, porque falso e medíocre,
temos a lamentar e nos solidarizar com as vítimas de crimes
hediondos e reafirmar nossos propósitos e deixar claro que
estamos na medida do possível impedindo tais atos através da
repressão ao crime, que é nossa função.
Repressão ao crime é a nossa função, exterminar criminosos
fica por conta desta autoridade destemperada e ridícula.
"Nunca oporemos o mal com outro maior e diremos; é a lei.

Nunca combateremos o vicio com outro vício pior, e diremos:
é a moral. Jamais levantaremos contra o crime, com crimes
mais cruéis, e diremos: é a justiça."
A pretensão do Sr. Secretário de Segurança Pública não é
outra senão ganhar votos e a simpatia dos discípulos da
morte.
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Já não chega a matança de Carandiru, de crianças da
Candelária e dos índios ianomamis e a matança de Vigário-
Geral?
E o genocídio lento e gradual imposto às viúvas dos

falecidos colegas policiais que percebem proventos e pensões
da instituição que tem à frente o Sr. Secretário da
Segurança Pública, tão miserável e violenta quanto a ordem
desta autoridade.
A viúva de um policial civil da Caixa Beneficente da Guarda
Civil e Fiscais de Trânsito percebe 1/3 (um terço) do
salário mínimo em média.
Os policiais civis, em breve, não se manterão de pé, pois a
fome imposta pelo Governo, que tem á frente pessoas do tipo
do Sr. Secretário, vai matar a todos.
Nós, policiais, não daremos ouvidos a este imbróglio criado
pelo Sr. Secretário.
Episódio vexatório, lamentável e triste."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Inclusive, eles, aqui, mostram o contracheque da viúva

Dalva Cezário de Oliveira, que, no mês passado, recebeu,
liqüido, CR$1.715,00. Essa 4 a carta que foi distribuída
pelo SINDPOL.
Aproveitando a oportunidade, queremos demonstrar nosso
repúdio pelo que vem acontecendo neste Pais, onde o nosso
companheiro Hélio Bicudo, hoje sob a proteção da Policia
Federal, vem sendo ameaçado de morte pelo seu projeto que
transfere o julgamento de policiais para a justiça comum e
defende a unificação das Policias Militar e Civil.
Deixamos, pois, o nosso protesto e gostaríamos de dizer

que, nesta Casa, também existe um projeto de minha autoria e
do Deputado António Carlos Pereira, no qual discutimos essa
questão. Precisamos pensar muito sobre essa questão da
polícia neste Estado e neste Pais.

441g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/9/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas
presentes no Plenário e nas galerias, gostaria de analisar,
aqui, o cumprimento, pelo Governo do Estado, da Lei ng
11.115, que trata exatamente da política salarial.
Acredito que lei é para ser cumprida, e essa lei foi de
Iniciativa do próprio Executivo. A nosso ver, o Governo vem
afrontando, mais uma vez, este Legislativo, ao insistir no
descumprimento da lei.
Gostaria de fazer parênteses: ontem, por meio de

declarações á imprensa, o Vice-Governador disse que, em vez
de nos determos na questão dessa lei, deveríamos, no caso, a
nossa Bancada, preocupar-nos com a política salarial da
Prefeitura. Esquece-se o Vice-Governador de que a Prefeitura
cumpre fielmente a lei de política salarial decidida no
Legislativo Municipal e está em negociações com os
professores em greve, com o objetivo de melhorar a política
salarial.
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Entretanto, o que - estamos questionando a lei explica
claramente. Está aqui: 'Os reajustes quadrimestrais
ocorrerão no dia lg dos meses de janeiro, maio e setembro de
cada ano, com base em 100% da variação nominal da receita
liquida a que se refere o art. 3Q, apurada nos quatro meses
anteriores.
Item 1 - Parágrafo único: o reajuste quadrimestral referido

neste artigo será feito da seguinte forma: índice uniforme
universal de reajustamento equivalente a, no mínimo, 90% do
percentual da variação nominal ocorrida no período.
Item II - O percentual restante, equivalente a até 10% do

percentual da variação nominal ocorrida no período, será
destinado a recompor quadros e tabelas decorrentes da
implantação dos planos de carreira de que trata a Lei nQ
10.961, de 14 de dezembro de 1992."
Essa é a lei que estabelece as diretrizes para os planos de
carreira. O que aconteceu? Os quatro meses se passaram, o
Governo concedeu a antecipação de 40% e, posteriormente, não
enviou nenhum projeto no período, de acordo com a
legislação. O que o Governo, para cumprir a lei, deveria ter
feito em lQ de setembro? Deveria aplicar os 100% da
variação, que são exatamente 113%. O Governo aplicou os 100%
e está discutindo o que vai fazer com os 10%. Essa é uma
forma de tentar burlar a lei e, mais uma vez, o
funcionalismo ficará prejudicado.
De acordo com a nova Constituição e com o novo Regimento
Interno, esta Casa tem a prerrogativa de, quando o Executivo
usurpar ou extrapolar os limites estabelecidos em lei,
corrigir, por meio de projetos de resolução, decretos,
normas e regulamentos, tais atos. Assim sendo, apresentamos
um projeto de resolução que tem o objetivo de fixar o índice
de 113,51% para todos os servidores, a partir de lQ de
setembro. Se o Governo tiver projetos de planos de carreira,
que os envie no decorrer do próximo quadrimestre, que se
Inicia na próxima sexta-feira. Caso contrário, esta Casa
estará, mais uma vez, corroborando um atentado á lei, por
parte do Executivo, em detrimento dos direitos dos
servidores públicos.
Outro assunto que me traz a esta tribuna é a controvérsia
sobre a Liderança da Minoria, em que pese ao nosso respeito
pessoal pelo Deputado Paulo Pettersen, pois não há nenhuma
questão pessoal
As questões políticas devem ser tratadas politicamente, com
todo o respeito pessoal que devemos ter para com todos os
cidadãos e todas as cidadãs deste Pais. Respeito é
obrigação, não é nenhuma virtude.
Entendemos, entretanto, que o posicionamento político
existe. A Bancada do PP, e não apenas o Deputado Paulo
Pettersen, não se diferencia do posicionamento até aqui
adotado pela Bancada governista. E o Regimento é claro: tem
que haver uma posição, no mínimo, diversificada. Então, não
se trata de discutir se vai ser uma oposição responsável.
Nós, do PT, quando entendíamos que um projeto do Executivo
estava correto, no que dizia respeito à legalidade e que
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estava de acordo com os interesses de Minas Gerais,
votávamos a favor desse projeto. Na semana passada, nós
votamos um projeto relativo ao refinanciamento da divida.
Fizemos as emendas que julgávamos necessárias. Elas foram
apresentadas pelo nosso Líder, Incorporadas pelo Governo, e
nós votamos favoravelmente.
Na verdade, entendemos que tudo isso faz parte de uma

orquestração, que não passa apenas pelo PP, de guerra contra
a minoria. Podemos até nos declarar a minoria da minoria,
mas não podemos abrir mão da discussão séria sobre os
posicionamentos. O nosso colega, Deputado Roberto Luiz
Soares, já teve ocasião de votar, não com o PT, mas com
aquilo que o PT postulava e que o nobre Deputado julgava
justo.
Assim, a posição da Bancada do PP, como o Deputado Raul
Messias expôs ontem, aqui, não se diferencia da postura da
Bancada governista. Tanto é assim que a votação da prestação
de contas do Governo foi o primeiro grande teste. Não
queremos, aqui, julgar o passado de ninguém. Todos temos o
direito de acertar e de errar. Eu costumo dizer que erro
muito mais do que acerto. A vida é uma luta para a gente
poder acertar. Mas o Deputado Paulo Pettersen se
notabilizou, na legislatura passada, inclusive nesta, na
defesa intransigente do ex-Governador Newton Cardoso, que
foi um dos maiores corruptos que já passaram por este
Estado. As contas do ex-Governador foram muito discutidas
nesta Casa, na presente legislatura, assim como outras
atitudes por ele assumidas. Eu até gostaria de fazer uma
cobrança á Presidência. Temos um processo de "impeachment"
contra o ex-Governador, que se encontra na Comissão de
Justiça. Eu gostaria de dizer ao meu amigo, Deputado
Antônio Júlio, de quem divirjo politicamente, mas com quem
mantenho uma relação de amizade, que não entendo porque se
encontra parado na Comissão de Justiça o requerimento de
minha autoria, em que solicito a continuidade do processo de
"impeachment" contra o ex-Governador. Aliás, esse processo
já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, onde
ganhamos por unanimidade, sem direito a recurso. A Comissão
de Justiça já perdeu todos os prazos.
O Deputado Paulo Pettersen já disse, desta tribuna, que

gostaria de ver apreciado, neste Plenário, o processo em que
o Judiciário solicita licença para processá-lo. Sei que ele
está doido para que Isso aconteça, a fim de que possa se
defender. Quando esse processo vier a Plenário, o Deputado
Paulo Pettersen certamente colocará seu posicionamento, e
nós iremos avaliá-lo. Da mesma forma, gostaríamos que se
desse curso ao nosso requerimento. Ou será que a Comissão de
Justiça virou um arquivo morto dos processos problemáticos
que envolvem denúncias contra o ex-Governador?
Peço ao Deputado Paulo Pettersen que não entenda isso, de
forma alguma, como questão pessoal. Como pessoa, ele tem o
nosso respeito. Mas, politicamente, não aceitamos que o PP
se coloque como Liderança da Minoria, com posições
divergentes do Executivo. E necessário que o PP demonstre,
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na prática, na votação dos projetos, que tem posição
divergente da do Executivo e, depois, seriamente, vamos nos
assentar e discutir. Fora isso, seria um desrespeito passar
por cima do regimento.

442à REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/9/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Maria Olívia, apresentamos o
seguinte requerimento. (- Lê requerimento em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a direção da
ASFAS, na pessoa de sua Presidente, Sra. Nara Glinda de
Araújo Ferraz, pela participação na Campanha da Cidadania
contra a Fome e a Miséria e pela Vida. A justificação do
requerimento é a que se segue.
A Campanha da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela

Vida, tão oportunamente lançada em todo o País pelo
sociólogo Herbert de Souza, o já consagrado "Betinho', veio
para despertar a consciência de todos nós, chegando até
mesmo às escolas infantis.
Também aqui, nesta Casa, esse apelo pela justiça não passou
em brancas nuvens. Desejo nesta oportunidade distinguir a
ASFAS, na pessoa de sua Presidente, Sra. Nara Glinda de
Araújo Ferraz, pela vitoriosa campanha que encetou nesta
cidade.
Sou testemunha de sua presença nas Favelas do Acaba-Mundo e
do Taquaril na rua, emprestando apoio á TV Minas, que
também, com muito entusiasmo, abraçou essa campanha. Por
toda a sua atenta dedicação a essa causa tão justa, a Sra.
Nara Ferraz merece nossos aplausos e nossos agradecimentos.
Sabemos que a campanha está longe de saciar a fome de pão

de mais de 30 milhões de brasileiros que estão condenados à
morte, neste Pais de vocação agrícola, que é visto como
celeiro do mundo. Mas sabemos que esse movimento veio para
despertar a nossa consciência para essa injustiça social que
clama aos céus e desperta também a nossa sede de justiça."
O nosso requerimento, Sr. Presidente, procura homenagear a

ASFAS, na pessoa da Dra. Nara.
Entretanto, queremos também falar sobre uma noticia hoje
publicada no jornal, que nos deixa mal como políticos,
principalmente a mim, Vereador reeleito por Belo Horizonte.
Pela minha experiência, posso atestar que a Câmara dispõe de
completa infra-estrutura. Apesar disso, a Mesa daquela Casa
apresentou um projeto que considero imoral. Assim, venho
prestar o meu apoio e a minha solidariedade ao 'Diário do
Comércio", que também repele essa atitude.
Peço permissão para ler um artigo publicado, hoje, pelo

jornal 'Diário do Comércio', cujo titulo é 'Descompromisso".
Esse artigo, acredito eu, vem em defesa da ética na vida
pública. (- Lê:)

"Descompromisso*
A Câmara Municipal de Belo Horizonte acaba de provar, mais
uma vez, como é fácil consumir, com fins duvidosos, os
escassos recursos públicos. Numa votação relâmpago -
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sintomaticamente apelidada de Ben Johnson ("rápida e
viciada") - os vereadores da Capital aprovaram, em primeiro
turno, projeto que aumenta, sem qualquer justificativa
razoável, o número de funcionários e as verbas para seus
próprios gabinetes. Se for aprovado hoje em segundo turno, o
projeto aumentará em CR$ 6,6 milhões mensais a despesa com o
Legislativo Municipal - bancado pelo contribuinte, via
Prefeitura.
Aumentar gastos pessoais num momento em que a cidade tem
outras prioridades é uma atitude que poderia ser
classificada de, no mínimo, irresponsável por parte dos
vereadores de Belo Horizonte. E uma prova cabal de
descompromisso com qualquer tipo de política séria em
relação à cidade e seus moradores, ansiosos por soluções
para os graves problemas que a afligem. E. por fim, uma
demonstração clara de que a atual Câmara Municipal não está
á altura dos desafios políticos pelos quais tem passado o
Pais-
Se o projeto for efetivamente aprovado hoje, os vereadores
carregarão nos ombros a responsabilidade de explicar, ao
cidadão comum, que o trabalho que fazem no Legislativo é de
fato importante para a vida da cidade e do Pais. Porque, a
essa altura, já deve ter gente dando razão para quem acha
que não é"-
Isso é, como diria o jornalista paulista, uma vergonha,

diante da realidade em que vive o povo de nossa cidade. Faço
minhas, portanto, as palavras do editorial do 'Diário do
Comércio' de hoje. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
442 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferida em 30/9/93 pelo
Deputado Roberto Amaral

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinto e seleto público, representantes da imprensa:
gostaria de iniciar minhas palavras fazendo uma saudação a
todas as secretárias pelo seu dia, 30 de setembro.
Cumprimento, de forma fraterna, todas as secretárias desta
Casa, tanto do corpo administrativo quanto dos Gabinetes,
que realizam, cotidianamente, um trabalho incansável, não
deixando que as atividades parlamentares parem um minuto
sequer. Quero também saudar, de maneira especial, as
secretárias que trabalham em meu Gabinete e que nos servem
com tanta eficiência e presteza.
o motivo que me traz a esta tribuna é a apresentação de um

amplo programa de abastecimento de água do Norte de Minas.
Antes, porém, lembro que ontem foi Dia de São Miguel, que
sempre foi uma das grandes esperanças de chuva em toda a
região. Estamos encaminhando, para apreciação desta Casa, um
requerimento contendo um estudo e propondo um programa para
abastecimento de água do Norte de Minas, a ser encaminhado
ao Governador Hélio Garcia. O Norte de Minas constitui, como
se sabe, o maior e mais grave desafio ao desenvolvimento do
território mineiro, em razão de problemas infra-estruturais
seculares. E um dos fatores determinantes dessa situação
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está na aridez do solo e nas condições climáticas, fato que
levou as autoridades federais, há trinta anos, a incluir a
região na área do chamado Poligono das Secas, que engloba
todo o Nordeste brasileiro para efeito dos projetos de
combate á seca bem como de incentivos ao desenvolvimento
econômico e social. E inquestionável o fato de que as
condições de saúde de uma região estão diretamente
relacionadas com o abastecimento de água em abundância e em
estado satisfatório para ser usada pelo homem. O problema do
abastecimento de água potável naquela região é quase
crônico, ou, pelo menos, assim tem sido tratado ao longo dos
tempos. Sucessivas administrações passaram pelo Governo do
Estado sem que a questão fosse encarada com a necessária
seriedade e com a determinação que merece e sem que se
buscasse equacionar, através de projetos viáveis, a sua
solução em curto ou médio prazo. Por isso mesmo, a situação
de penúria da população se arrasta indeterminadamente, sem
perspectivas de melhores dias.
Sem o conveniente amparo governamental, acentua-se a
desilusão que leva famílias inteiras a abandonar a região,
num êxodo rural de conseqüências desastrosas para os
indivíduos e a sociedade. Os que lá permanecem conformam-se
com uma existência sem horizontes e sem ambição, dentro de
um padrão de vida modesto e, até, carente. Dedicam-se,
basicamente, à agricultura de subsistência, ao artesanato e
ao comércio localizado ou à agropecuária extensiva, arcaica
e anticientífica. As condições infra-estruturais para o
desenvolvimento regional são reduzidas no campo da energia
elétrica, da educação, da assistência médico-hospitalar, do
saneamento básico, dos transportes e do lazer. Esse é o
retrato do drama regional até o presente. Estamos sugerindo
ao Governador um programa com vistas a solucionar o problema
do abastecimento de água na região.
O Governador Hélio Garcia, temos certeza, acolherá nossas
sugestões com a atenção e o carinho que tem, até então,
dedicado a todas as propostas de elaboração do nível de vida
daquela região, principalmente aquelas que têm uma dimensão
social. A questão do abastecimento de água potável do Norte
de Minas é uma dificuldade, e a solução não pode mais ser
protelada. Ela tem que ser enfrentada com uma visão
cientifica e, ao mesmo tempo, humana, visando a promover a
valorização e a dignidade daquela gente á margem do
progresso social do nosso Estado. Eram essas as
considerações que eu tinha a fazer nesta tarde, Sr.
Presidente.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 15 de outubro de 1993

ATAS

ATA 4489 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 

lã 
PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do flQ 1.722 ao
1.728/93 - Requerimentos do nQ 4.806 ao 4.808/93 -
Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Roberto
Amaral e da Comissão Especial para Oesincumbir-se da Missão
de Participar das Ações do Governo de Minas Gerais, Que Se
Engaja na Luta contra a Fome e a Miséria - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Roberto Amaral (2), Maria Elvira,
Márcio Miranda. José Militão (2) e Geraldo da Costa Pereira
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral
e Tarcísio Henriques - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos; Requerimento do Deputado
Adeimo Carneiro Leão; inclusão do Projeto de Lei flQ 1.642/93
em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento do Deputado Roberto Amaral aprovação
- Requerimento 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; aprovação -
2g Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, no
lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.346/93; requerimento
contido no Oficio nQ 64/93, do Governador do Estado
(retirada de tramitação); deferimento - Discussão, no lQ
turno, do Projeto de Lei flQ 1.589/93; aprovação, com a
Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvêclo - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrásio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Dilzon Meio -
Eduardo Brás - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira
- Gilmar Machado - Giycon Terra Pinto - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Laviola - José
Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Sal les
- Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconçellos - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wamderley 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 á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 1.722/93

Abre o Palácio da Liberdade à visitação pública e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Palácio da Liberdade aberto á visitação

pública.
f i - A visitação de que trata este artigo será aberta ao
público em pelo menos dois dias semanais, um dos quais
sábado ou domingo.
$ 2Q - A visitação será aberta ao público em geral, sendo

vedada a utilização de sistema de marcação prévia, exceto
quando se tratar de grupos superiores a 30 (trinta) pessoas.
§ 3Q - O Poder Executivo editará normas necessárias á

operacionalização desta lei no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados de sua publicação.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Localizado no Bairro Funcionários, onde seria
um cruzamento das Avenidas Brasil, Cristóvão Colombo e Bias
Fortes, o Palácio da Liberdade é o principal prédio do
complexo arquitetônico da Praça da Liberdade.
Impressionando pela beleza de suas linhas, o Palácio da

Liberdade sintetiza, melhor que qualquer outro prédio, as
idéias, as inclinações e os modismos arquitetônicos da
época, reunindo assim todas as caracteristicas neoclássicas
que influenciaram o gosto brasileiro, desde a chegada da
Missão Francesa ao Brasil.
A concepção do Palácio da Liberdade data da transferência
da Capital do Estado, e, desde a planta original, ele ocupa
o centro do conjunto de prédios nos quais estava a sede do
Poder, quais sejam o próprio Palácio do Governo e as
Secretarias, que, estrategicamente localizados, formavam um
todo bastante harmonioso.
Para sua construção, como da própria praça em que se situa,

foi necessário um grande movimento de terras, aplainando-se
e elevando-se o que fosse preciso para que houvesse no alto
da Avenida da Liberdade um platô que fizesse, ao mesmo
tempo, o papel de praça pública e centro do poder.
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Havia, nesse conjunto, uma mensagem cívica bastante clara.
A Avenida da Liberdade nascia da Praça da República, num
claro modelo da ideologia republicana vigente, que pregava
ser o regime republicano a única fonte de liberdade, que
nunca vinha em excesso, tendo seu nome uma avenida, uma
praça, um palácio e uma rua.
Essa era, aliás, bem mais real para os que ali passeavam,

já que não havia no Palácio as grades que hoje o isolam do
povo-
Concebido para abrigar a sede do Poder Executivo Estadual,

o Palácio da Liberdade, tombado pelo IEPHA em 1975, teve
esse papel durante anos. Hoje é sabido que a maioria dos
atos do Executivo são realizados em gabinetes diversos
daqueles de onde, um dia, foram emanados relevantes atos do
Poder. E justo, assim, que se transforme em manancial de
cultura viva para nossos cidadãos.
Quem nunca sonhou, passando ao lado dos muros cor-de-rosa e

das grades que circundam o Palácio, penetrar na história de
Minas Gerais que se descortina de sua outra parte? Arte e
história se entrelaçam compondo parcela indissociável da
cultura mineira.
Por entre caminhos e canteiros sinuosos, todos com

acabamento em cimento imitando madeira, como acontece na
praça que lhe fica defronte, destaca-se um antigo quiosque,
construido entre 1894 e 1897. junto a uma gruta, formando um
conjunto digno de jardins reais.
Nos jardins há, ainda, uma pequena capela, construída em
1956. com bancos de peroba e altar em mármore, em formato
oval e com uma imagem de Sant'Ana feita em madeira, datada
do século XVIII.
Além disso, encontramos também o lago de cisnes negros, a

piscina, a estufa e o viveiro de mudas, uma pequena fonte,
árvores ornamentais e mangueiras.
Do jardim para o prédio, chega-se observando primeiramente

os dois torreões que ladeiam o palácio. Adentrando, podem-se
apreciar as 16 telas que ornam os forros, verdadeiras
relíquias e preciosidades da decoração, como, por exemplo, a
tela que retrata a comissão construtora da Capital ou o
Guignard que fica no gabinete do andar superior.
São cerca de 70 cômodos, inclusive a ala usada pelos reis
da Bélgica em 1922, um dormitório no mais fino estilo
rococó, com adereços de toucador em cristal azul, e um
fechado para toalete.
E, em verdade, um dos maiores monumentos de nosso Estado e,

a exemplo do Palácio da Alvorada, em Brasilia, merece ser
aberto à população.
- 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 NO 1.723/93
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Educacional

Bíblico, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



343

Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Apoio Educacional Bíblico, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundado em lg/1/90 por um grupo de pessoas
interessadas em organizar uma instituição evangélica com o
objetivo de atuar na área social, o Centro de Apoio
Educacional Bíblico tem desempenhado com desenvoltura esse
trabalho, além de promover cursos visando ao aprimoramento
espiritual.
Tendo como base de motivação, inspiração e compromisso os

valores da palavra de Deus, a entidade desenvolve atividades
sociais e educacionais, de profissionalização e
alfabetização que promovam o crescimento e a autonomia do
ser humano, integrando-o na sociedade em que vive.
Tornar o Centro de Apoio Educacional Bíblico de utilidade
pública é reconhecer a seriedade do seu trabalho e dar a
seus associados o suporte necessário para sua continuidade.
- 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 1.724/93
Declara de utilidade pública a Associação Cultural,

Educacional e Beneficente D. Inocêncio - ACEBEDI -, com sede
no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cultural, Educacional e Beneficente D. Inocéncio - ACEBEDI -
com sede no Município de São Vicente de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1993.
Bal donedo Napoleão
Justificação: A ACEBEDI é uma entidade civil sem fins
lucrativos criada com a finalidade precipua de promover o
desenvolvimento da comunidade em que está inserida, por meio
de atividades socioculturais, esportivas e recreativas e
pela prestação de assistências social, educativa, médica e
nutricional à maternidade e à infância carentes, assistindo,
por todos os meios a seu alcance, as pessoas necessitadas de
modo geral
A entidade é dirigida por pessoas de reconhecida idoneidade
moral, que nada recebem pelo desempenho de suas funções.
Tendo em vista as ações de comprovado interesse social que

a instituição vem realizando, é de justiça que receba o
titulo declaratôrio de utilidade pública, que por meio deste
projeto de lei propomos lhe seja outorgado.
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- 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 Hp 1.725193
Declara de utilidade pública o Grupo Bambui de Pesquisas

Espeleológicas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarado de utilidade pública o Grupo

Bambui de Pesquisas Espeleológicas, 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, 13 de outubro de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: O Grupo Bambui de Pesquisas Espeleolõgicas,

fundado em 13/3/83, é sociedade civil sem fins lucrativos,
com prazo de duração indeterminado. Com sede em Belo
Horizonte, tem por fim congregar pessoas interessadas na
descoberta, no estudo, na pesquisa e na preservação de
cavidades naturais. A entidade, que prima pela plena
conservação da natureza como um todo, preenche os requisitos
para ser 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 Hp 1.726/93
Declara de utilidade pública o Projeto Assistencial Novo

Céu, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I - Fica declarado de utilidade pública o Projeto

Assistencial Novo Céu, 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, 13 de outubro de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: O Projeto Assistencial Novo Céu, fundado em
7/9/91, em Contagem, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, apolítica, de orientação cristã, composta de
número ilimitado de sócios, sem distinção de nacionalidade e
sexo. Sua finalidade principal é prestar assistência a
crianças de até 10 anos de Idade portadoras de paralisia
cerebral, totalmente dependentes.
A entidade possui todos os documentos necessários para que

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

PROJETO DE LEI Hp 1.727/93
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Declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins, com sede no
Município de Engenheiro Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins, com sede no
Município de Engenheiro Caldas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1993.
José Braga
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário

de Vila Martins é uma sociedade civil sem fins lucrativos
que se destina a trabalhar pelo desenvolvimento sócio-
econômico da comunidade que congrega, bem como pela
preparação profissional do menor adolescente.
Considerando a atual crise econômico-social por que passa a
sociedade brasileira, entidades como a que se pretende
beneficiar com a declaração de utilidade pública são de
fundamental importância no trabalho pela mudança desse
quadro, uma vez que estimulam a produção, o trabalho, a
cultura e a defesa dos interesses comunitários.
A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila
Martins, além dos prestimosos serviços a que se propõe,
rege-se por estatuto próprio e funciona há mais de dois
anos, com diretoria composta de pessoas idôneas, que não
percebem remuneração pelo trabalho que desenvolvem, conforme
atesta o Juiz de Direito da Comarca de Engenheiro Caldas.
Pelas razões acima expostas, espera-se a aprovação da
presente proposição pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.728/93
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à

Maternidade e à Infância de Cássia, com sede no Município de
Cássia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Proteção á Maternidade e á Infância de Cássia, com sede
no Município de Cássia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A entidade em questão é uma instituição

particular que visa à proteção da criança e da gestante e à
assistência aos recém-nascidos, cuidando de sua higiene,
saúde, alimentação, vestuário e educação. Protege, ainda,
crianças órfãs e abandonadas, que vivem nas ruas, sujeitas à
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fome, ao vicio, á contravenção e ao crime, promovendo sua
adoção ou internação.
A associação funciona desde 1960, sem fins lucrativos,

atendendo aos demais requisitos exigidos pela legislação que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.
Pelo trabalho realizado pela entidade, acreditamos na

aprovação desta proposição por nossos ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.806/93, do Deputado Homero Duarte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á construção de redutores de velocidade
na Rodovia MG-265, no entroncamento com a Rodovia MG-332,
trevo do Município de Nazareno. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.807/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas a que
sejam liberados recursos para a construção de 100 unidades
habitacionais no Município de Araçai. (- A Comissão de Saúde
e Ação Social.)
NQ 4.808/93, do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando
seja consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Francisco Moacir da Silva, ex-
Prefeito Municipal de Guidoval, ocorrido em 26/9/93, naquele
município - (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja retirado

de tramitação o Projeto de Lei nQ 1.641/93, de sua autoria.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e ao Ministro da
Agricultura com vistas a que o Governo Federal reveja a sua
intenção de importar alho.
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, solicitando a
prorrogação, por 30 dias, do prazo de funcionamento dessa
comissão.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Roberto Amaral (2), Maria Elvira, Márcio Miranda, José
Militão (2) e Geraldo da Costa Pereira.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amara] e Tarcislo Henriques proferem

discursos, que serão publicados em outra edição-
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa que, não se registrando a presença de
Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião
ordinária de debates prevista para as 20 horas do dia
11/10/93.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Roberto Amaral (2) - falecimento do Dr. Ariosto Corrêa
Machado, em São Francisco, e do Sr. Artur Fagundes Filho,
filho do ex-Deputado Artur Fagundes, em Montes Claros; pela
Deputada Maria Elvira - falecimento de Rogério D. Cavalline,
em Belo Horizonte; pelo Deputado Márcio Miranda -
falecimento de Maria Lopes de Almeida, em Divinõpolis; pelo
Deputado José Militão (2) - falecimento dos Srs. Mauricio
Pereira. e Almir Jesus Ramos, em Juiz de Fora; pelo Deputado
Geraldo da Costa Pereira - falecimento de Breno Oliveira
Dias, em Divinópolis.

Requeri mentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que, nos termos regimentais, solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.641/93, de sua autoria.
Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Roberto Amara], solicitando que,
na forma regimental, seja enviado expediente ao Exmo. Sr.
Presidente da República Dr. Itamar Franco e ao Exmo. Sr.
Ministro da Agricultura, Dr Dejandir Dalpasquale, para que
o Governo Federal reveja sua intenção de importar alho de
outros países produtores, conforme foi veiculado
recentemente, em âmbito governamental, por órgãos ligados á
área da agricultura. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento 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, solicitando
a prorrogação, por 30 dias, do prazo de funcionamento desta
Comissão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.346/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
ensino do 2o grau em escola da rede estadual, no Município
de Conquista. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento contido no Oficio nQ 64/93, do
Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nQ 1.346/93. A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do
Regimento Interno.
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Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.689/93. do
Governador do Estado, que cria a Medalha do Mérito
Intelectual na Policia Militar do Estado de Minas Gerais e
modifica a Lei ng 200, de 8/10/37. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng
1, que apresenta. A Comissão de Defesa Social opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
Permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, no lg turno, o Projeto de Lei n
1.589/93, com a Emenda ng 1. A Comissão de Defesa Social.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo outros oradores inscritos para o Grande Expediente,
• Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
• especial de amanhã, dia 14, ás 20 horas, destinada ao
Ciclo Nacional de Debates, que abordará o tema "Nova Lei de
Imprensa", e para a ordinária, também de amanhã, as 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 4259 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, INTERROMPIDA PARA RECEBER O DR. ADOLFO DE

MARINHO PONTES, POR
OCASIÃO DA ABERTURA DO SEMINÁRIO "MORADIA - ALICERCE

DA CIDADANIA", EM 30 DE AGOSTO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palestra do Dr. Adolfo de Marinho Pontes - Palavras do
Deputado Mauro Lobo - Palavras do Deputado Federal Nilmário
Miranda - Designação do Coordenador - Palavras do
Coordenador - Debates com o Plenário.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência

convida a tomar assento à mesa o Exmo. Dr. Adolfo de Marinho
Pontes, DD. Secretário da Habitação do Ministério do Bem-
Estar Social, nosso ilustre conferencista; o Deputado Simão
Pedro Toledo, DD. Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, Coordenador dos debates; o
Deputado Mauro Lobo, DD. Secretário da Habitação, e o
Deputado Federal Nilmãrio Miranda.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Dr.

Adolfo de Marinho Pontes, DD. Secretário da Habitação do
Ministério do Bem-Estar Social, o Deputado Mauro Lobo.
Secretário da Habitação, e o Deputado Federal Nilmário
Miranda, que debaterão o tema "Habitação", na abertura do
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Seminário Legislativo Moradia
 

Alicerce da Cidadania,
promovido por esta Assembléia.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o

Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Dr. Adolfo de Marinho Pontes,
Secretário da Habitação do Ministério do Bem-Estar Social e
nosso conferencista na noite de hoje; senhores debatedores,
Deputado Mauro Lobo, Secretário da Habitação; Deputado
Nilmárlo Miranda; nosso Coordenador, Deputado Simão Pedro
Toledo, demais presentes, minhas senhoras e meus senhores,
representantes de entidades, o futuro do parlamento no
Ocidente depende de sua abertura para as necessidades
concretas da comunidade.
A cada dia cresce nossa convicção de Que a democracia do
terceiro milênio terá, entre os pilares que a sustentarão, o
fortalecimento de una parceria entre o Legislativo e a
sociedade-
Nesse sentido caminha a Assembléia de Minas.
Os dois últimos seminários legislativos, o Minas Terra e o
Saneamento É Básico, consolidaram esses eventos como lugar
preferencial para a decisão de temas conjunturais.
Hoje, esta Casa, representantes de órgãos do Poder
Executivo, e mais de três dezenas de entidades e de
movimentos civis organizados unem-se com o objetivo de
promover a mobilização social em torno do grave problema da
moradia. Esperamos, como resultado, elementos e propostas
que orientem as ações legislativas e executivas para o
setor.
O Papa João Paulo II expressou a preocupação da Igreja com
a falta de moradia afirmando que " ----aqueles que não têm
casa constituem uma categoria de pobres ainda mais pobres,
que devem ser ajudados por nós.'
De nossa parte, estamos conscientes de que a casa é o

suporte indispensável ao desenvolvimento sadio da família.
Ela é o lugar onde se devem formar os alicerces morais e
afetivos do indivíduo. Um núcleo familiar sem teto é família
mutilada, exposta ás conseqüências da promiscuidade e da
desagregação.
No Brasil, faltam entre 10 a 12 milhões de habitações.

Nesse quadro dramático, Minas mostra um "deficit" que chega
a 965 mil moradias. Hoje as forças vivas deste Estado unem-
se para reverter a situação.
Nesse sentido, o atual seminário é uma iniciativa que,
somando-se a outras, como a Campanha da Fraternidade de
1993, dá-nos razões concretas para manter a esperança em
dias melhores.
Gostaríamos de ressaltar que o presente encontro vem sendo
preparado há aproximadamente três meses. A fase preparatória
contou com a participação dedicada de parlamentares e de
representantes de entidades e de movimentos civis
organizados. Tivemos ainda o apoio do corpo técnico desta
Assembléia.
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A todos queremos agradecer e manifestar nossa certeza de
que, a exemplo dos eventos anteriores, o Seminário Moradia -
Alicerce da Cidadania terá resultados muito positivos, que
reverterão em melhores condições de vida para a gente
mineira.
Acreditamos que mais uma vez se manifestará fecunda a

parceria entre esta Assembléia e a sociedade.
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao Dr. Adolfo de Marinho Pontes, conferencista
convidado para a abertura dos trabalhos de nosso seminário.
o atual Secretário de Educação do Ministério do Bem-Estar
Social, nosso convidado, é Mestre em Saúde Pública e Saúde
Habitacional pela USP e exerceu, entre outras, as seguintes
funções: Diretor da Divisão de Engenharia Sanitária da
Secretaria de Saúde de Fortaleza; Diretor de Planejamento de
Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza; Secretário
de Desenvolvimento e Meio Ambiente e Secretário do Trabalho
e Ação Social do Estado do Pará.
Portanto, com a palavra, o Or. Adolfo de Marinho Pontes,

que disporá de 30 minutos para sua exposição, de acordo com
o regulamento deste seminário.

Palestra do Sr. Adolfo de Marinho Pontes
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz; Exmo. Sr. Deputado Simão Pedro Toledo.
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Coordenador
deste debate; Exmo. Sr. Deputado Mauro Lobo. Secretário da
Habitação de Minas Gerais e Presidente do Fórum de
Secretários de Habitação dos Estados do Brasil; Exmo. Sr.
Deputado Nilmário Miranda, digno representante deste Estado;
minhas senhoras, meus senhores, demais participantes deste
seminário, aqui compareço com muito gosto e interesse, para
tratar de uma questão fundamental para o País, hoje. Agrada-
me muito poder participar de um seminário que tem como tema:
"Moradia, Alicerce da Cidadania". Estamos conscientes,
portanto, de que não vai haver cidadão, neste Pais, sem
emprego, sem família e sem moradia.
Mais ainda, é um seminário que congrega nesta Casa, na Casa
do povo, os parlamentares - seus representantes - e os
segmentos mais expressivos da sociedade mineira, para
discutir a habitação
Quero aproveitar este momento precioso que me dedicam para
fazer uma síntese, na busca de subsidiar os trabalhos que
serão desenvolvidos aqui. Até há bem pouco tempo, no Brasil,
vivia-se um impasse: 260 mil unidades, contratadas em 1991,
para a conclusão das quais não havia recursos. Isso, no
âmbito do Fundo de Garantia. Até dezembro de 1992, isso
resumia o esforço governamental no campo da habitação. Bem,
nesta oportunidade, temos a satisfação de poder dizer que
houve uma profunda mudança nesse quadro. Das 260 mil
unidades, cerca de 85 mil estarão sendo terminadas agora, em
agosto, e as demais, até o final do ano ou, no mais tardar,
no primeiro trimestre do ano que vem. São casas para
famílias com renda na faixa de três a dez salários mínimos.
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Convém lembrar, em janeiro, esta era uma tarefa quase
impossível. No entanto, reconhecidamente, 260 mil casas
ainda é muito pouco para atender a sociedade brasileira. Por
isso, houve grande esforço do Governo para fazer voltar o
investimento do SBPE, que, desde 1990, ele não aplicava. E
nós temos, neste semestre, a aplicação de
US$1.400.000.000,00 destinada á classe média. E é
importante frisar isso: não participamos daquela religião
que acha que quem não é miserável é pecador. Pelo contrário,
queremos um Brasil onde todas as pessoas vivam bem e
entendemos a dificuldade enfrentada pela classe média
brasileira, que vive momentos de angústia, de aflição em
quase toda grande cidade deste Pais.
Além disso, o Fundo de Desenvolvimento Social - FDS -,
criado no inicio dos anos 90, ainda não havia desenvolvido
esforços positivos, com resultados para a população. E esse
fundo está aplicando US$110.000.000,00 em 3 programas que
vão atender 15 mil famílias: o Programa do Trabalhador, o
financiamento individual ou Programa Cidadão e o Programa de
Condomínio. Tudo isso para a população na faixa de até 8
salários. Em especial, merece, da nossa parte, todo o
interesse o Programa Habitar, que foi criado para atender os
excluídos - aquelas famílias que, mesmo contribuindo para o
Fundo de Garantia, não têm renda para comprar uma casa. 0
Programa Habitar objetiva a realização de mutirões
habitacionais e a urbanização de favelas. O trabalho já
começou, várias cidades brasileiras já começam a ser
atendidas, e é um programa que conta, neste ano, com
recursos oriundos, em parte, do Orçamento geral da União,
recursos que foram cortados parcialmente, mas que terão
reforço substancial de recursos do IPMF, perfazendo recursos
federais da ordem de US$400.000.000,00. Como a contrapartida
estadual e municipal é de 30%, teremos mais
US$120.000.000,00, com um total em torno de
US$500.000.000,00.
Esse programa, para nós, representa muito. E o começo do
resgate de uma divida social . E um programa que deve ser
feito em convénio com o Estado ou com o município e que não
tem apenas aquela preocupação física de urbanizar favelas,
de construir a casa em mutirão. A preocupação principal do
programa é atender famílias, é cuidar de pessoas. Por isso,
o programa associa todo o esforço de engenharia à
preocupação com o desenvolvimento comunitário, com a
educação sanitária e com a capacitação profissional. O
programa exige que, para se habilitar, a Prefeitura ou o
Governo do Estado, necessariamente, por antecipação, têm que
criar um conselho e têm que criar um fundo. O recurso, ao
vir de Brasilia, tem que vir diretamente para o fundo e será
gerido pelo conselho, composto, em nível estadual, de
representantes do Executivo, do Legislativo, de entidades
comunitárias, da Igreja, de sindicatos de trabalhadores e de
entidades patronais, pelo menos. Evidentemente, isso pode
ser acrescido.
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Nesse programa não haverá um retorno do tipo financiamento
ao agente financeiro. O retorno será, em primeiro lugar,
pelo trabalho da família, porque a casa será feita em
mutirão. Em segundo lugar, como pagamento mensal ao fundo
local, em que o pagamento mínimo é de 5% do salário mínimo,
podendo ser acrescido a critério do conselho local.
Esse programa é importante porque se dirige àquela parcela

da população que é mais carente e que, portanto, mais merece
a ação do Governo. Portanto, aquela objeção de que se trata
de um programa a fundo perdido não pode ser aceita. Em
primeiro lugar, fundo perdido era o Fundo de Garantia.
Agora, há um empenho generalizado para que ele seja
recuperado. Graças a Deus, esse Fundo está salvo.
Não posso considerar como fundo perdido o recurso que é
aplicado para atender aos mais carentes, principalmente
naquilo de que mais precisam. Isto é, não dá para pensar em
saúde pública e em eliminação do cólera sem se urbanizarem
favelas. Pensar em trabalhar a questão do menino de rua sem
se urbanizarem favelas é uma atitude hipócrita. Pensar em
combater a violência urbana sem se eliminar o flagelo da
favela é uma total ficção. Esse é o recurso que é mais bem
aplicado e que volta para o Governo sob forma de impostos:
Imposto de Renda, tPI, ICMS, IVVC, IPPI, taxas de água, de
esgoto, de energia. Enfim, há uma cadeia de retorno, e não
se trata, portanto, de um programa a fundo perdido.
Em suma, dentro da visão conjuntura], diante do esforço que

se desenvolve hoje, o Governo deverá aplicar em habitação,
ainda neste semestre, US$2.500.000.000,00,e há 500 mil
famílias a serem atendidas. De nossa parte, entretanto, há
uma consciência muito exata de que esse esforço gigantesco
surpreende até quem trabalha em habitação, porque tudo que
se desejava no começo do ano era que se concluíssem as casas
iniciadas para as quais não havia recursos. Temos a clareza
de dizer em público que isso é muito pouco.
Estamos em um Pais onde o déficit habitacional gira em
torno de 10 milhões de habitações. Só podemos dimensionar
isso quando verificamos que de 1964 para 1993, ou seja, em
quase 30 anos, a iniciativa governamental conseguiu produzir
5 milhões de habitações e atendeu a 25 milhões de
brasileiros. Portanto, um programa fantástico. Mas, na
Argentina, que tem pouco mais de 30 milhões de habitantes,
No Brasil, o déficit é de 10 milhões de habitações, e
conseguimos fazer apenas5 milhões delas em 30 anos, dando-
nos a idéia de que será necessário congelar o Brasil para,
em $0 anos, enfrentarmos esse déficit.
Precisamos fazer esse raciocínio em um campo mais
promissor. Somos 150 milhões de brasileiros. Imaginando-se
que cada família tem cinco pessoas, precisaríamos de 30
milhões de casas. Se faltam 10, temos 20 milhões de
moradias. Ora, o esforço governamental conseguiu produzir 5
milhões de moradias. Se temos 20, a sociedade fez 15 milhões
de casas, e ai está o caminho.
Por isso, ficamos animados a vir a Minas Gerais participar
deste Seminário, em torno do qual a sociedade, com seus
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segmentos mais expressivos, está reunida para refletir sobre
um problema tão sério. Não há como se pensar em habitação
sem se pensar em uma política de desenvolvimento. A
habitação não pode ser uma realidade desvinculada das
demais. E preciso pensar em uma política de desenvolvimento
urbano também e não só de desenvolvimento econômico. Temos
que entender que uma parcela ponderável desse déficit
decorreu do modelo urbano-industrial. Nessas três últimas
décadas, o País conseguiu produzir quase dez metrópoles de
padrão internacional. E foi justamente nessas metrópoles que
também conseguiu produzir bolsões de pobreza, que são também
recordes mundiais. Não há como pensar em resolver o problema
habitacional sem que haja uma revisão profunda dos
paradigmas dos processos tecnológicos. Não só no que diz
respeito á tecnologia física, quanto no que diz respeito à
tecnologia de gestão.
Não há como pensar num momento novo de habitação se não nos
dispusermos a aproveitar o momento precioso que vivemos,
quando o modelo habitacional de 1964, eivado de toda a
preocupação político-ideológica, concentradora, em que o
recurso disponível era o recurso do trabalhador, do Fundo de
Garantia ou do poupador do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo, o qual foi tratado da forma que nós conhecemos e
gerou o problema Que hoje temos Que enfrentar. Um programa
em que a centralização subordinava o empresariado, que só
poderia conseguir recursos se se subordinasse ao Poder, e
que, também, tornava submissa a sociedade voltada a realizar
seu sonho de casa própria.
O momento que vivemos hoje é outro. O momento democrático

exige que o programa habitacional tenha linhas muito claras
para que ele possa revelar o papel do Governo na economia.
Papel de Governo moderno e não de Governo provedor, papel de
Governo que anima, que estimula e que encoraja a Iniciativa
privada buscando, nesse sentido, contribuir positivamente
para a retomada do crescimento econômico. Modelo de Governo
que sabe da necessidade de uma relação mais sadia entre as
várias instâncias: União, Estados e municípios. E modelo de
Governo que procura ter com a sociedade uma relação mais
solidária e mais justa.
Dentro desse quadro haveremos de encontrar um modelo de
habitação que dê essa resposta rápida e substancial, que é
exigida para o País como um todo.
Anima-me muito vir aqui a Belo Horizonte e poder participar

deste debate, neste momento precioso, em que o modelo antigo
se esgotou, e quando há a necessidade de se criarem
mecanismos novos para que se possa atender, quanto antes, a
essa parcela considerável da sociedade brasileira, que vive
de modo intolerável, formando esses bolsôes de pobreza que
inquietam, constrangem e envergonham qualquer pessoa que
tenha responsabilidade pública.
E preciso que, neste seminário, além das preocupações que
nos alcançam, possamos produzir propostas concretas,
voltadas para a melhor aplicação dos recursos públicos.
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Não podemos mais continuar num Pais onde não se vendem
imóveis. Vivemos num País onde se vende financiamento, e
pelo preço que for. Temos que buscar a prevalência do
mutuário, do comprador, por meio das cartas de crédito, de
tal modo que cada contribuinte do Fundo de Garantia, por
exemplo, possa ter ao seu alcance recursos que estão na sua
conta, recursos que estão sendo recolhidos todo mês.
Precisamos incorporar à habitação os recursos dos fundos de
pensão, que são recursos expressivos e exigíveis a longo
prazo e que precisam ser encaminhados para a habitação,
desde que o setor demonstre confiabilidade.
Precisamos rever o sistema de poupança. Temos que inserir

nesse sistema algo que gere uma perspectiva para o poupador
no campo habitacional.
Precisamos desburocratizar essa coisa infernal que é a

tramitação dos projetos.
Precisamos viabilizar o acesso das pessoas mais pobres a
tecnologias que lhes permitam construir suas casas de forma
mais fácil e mais prática, porque sabemos que o Pais hoje
dispõe de tecnologias que permitem que com qualquer tijolo
fabricado em qualquer lugar uma família que não sabe nem o
que é construção civil monte sua casa no máximo em uma
semana e vai pagar por ela um valor, muitas vezes menor, do
que o que paga pelo aluguel de um barraco. E preciso
desregulamentar isso, popularizar, massificar essa coisa que
tem uma tramitação infernal, com excessos de carimbos, de
assinaturas, e de custos financeiros, que oneram demais o
custo final da construção. A prestação fica elevada por uma
série de fatores que nada têm a ver com a construção nua.
E nesse sentido que eu venho animado, estimulado a
participar deste evento e fico na expectativa de que deste
seminário, pelas presenças significativas de quantos vejo
aqui, possamos extrair uma contribuição importante, não só
para Minas Gerais, mas para todo o Pais, que hoje enfrenta
dias difíceis, e que está a carecer dessa solidariedade,
desse mutirão, que deve envolver a inteligência de cada
brasileiro e, aqui neste caso, do mineiro em especial. O
compromisso e a sensibilidade de todos vocês serão
importantes para que possamos, ao final, ter uma proposta
conseqüente e benéfica para enfrentar esse problema de
proporções gigantescas, que é o problema da habitação, e que
nós possamos, com a nossa contribuição, dizer que moradia,
de fato, é o alicerce da cidadania. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - A Presidência passa a conceder a palavra

aos debatedores convidados, que disporão de 10 minutos cada
um para a sua intervenção. Antes, porém, informa ao Plenário
que, após as palavras dos debatedores, todos os presentes
poderão formular perguntas, oralmente ou por escrito. O
primeiro debatedor será o Deputado Mauro Lobo, DD.
Secretário de Estado da Habitação. Com a palavra, o ilustre
Secretário.

Palavras do Deputado Mauro Lobo
O Deputado Mauro Lobo - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DD.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais; Exmo. Sr. Secretário Nacional da Habitação, Adolfo
de Marinho Pontes; Exmo. Sr. Deputado Nilmário Miranda,
debatedor desta noite; Exmo. Sr. Deputado Simão Pedro
Toledo, coordenador dos debates; neste mês, estamos
comemorando 29 anos da implantação do Sistema Financeiro da
Habitação: exatamente no mês de agosto de 1964, dava-se
inicio a esse processo. E, se olharmos, nesse período, o que
foi feito no Pais, obviamente, como em tudo, vamos encontrar
acertos e falhas, mas podemos perceber que a grande massa da
população, aquela faixa mais numerosa, ficou com a menor
parcela. Doze por cento dos recursos públicos ou
administrados pela área pública foram aplicados em
habitações destinadas a famílias de baixa renda. Então,
tivemos uma curva perversa: o maior número de pessoas pegou
a menor parcela de recursos. Olhando para trás, verificamos
que o grande momento do sistema ocorreu quando da criação e
atuação do Banco Nacional de Habitação, posteriormente
extinto, quando chegamos a ter um Ministério da Habitação,
que durou muito pouco tempo e, realmente, não nos deixou
nenhuma lembrança. Finalmente, nos últimos três anos, o
Governo buscava desenvolver programas com a iniciativa
privada, programas orientados, coordenados, definidos,
aprovados e distribuídos pela Caixa Econômica Federal.
Tivemos, então, alguns problemas, que foram levantados pelo
Secretário Nacional da Habitação. Verificamos, nesse
período, vários problemas em todo o sistema, e talvez o mais
grave seja a descontinuidade, pois são programas que
sobrevivem, quando muito, a uma administração federal. Além
disso, tivemos problemas crônicos, como inflação,
interferindo em todo o sistema, e dois grandes óbices: a
baixa renda de nossa população e a escassez de recursos.
Procuramos, no nível da Secretaria de Estado, que foi
criada em janeiro do ano passado, aqui, em Minas, por
determinação do Governador Hélio Garcia, desenvolver um
programa de habitação popular mais de acordo com a nossa
realidade e a do nosso povo. Criamos o Pró-Hab, basicamente
destinado ao financiamento de casas populares para famílias
com renda de até três salários mínimos. O Estado procurou
entrar nessa faixa por ser a mais desassistida e a mais
numerosa. Em pouco mais de um ano, conseguimos desenvolver
um programa, em termos quantitativos, bastante insuficiente,
nas que nos permitiu fazer a avaliação de que é possível,
mesmo em nível de financiamento, atender a famílias de baixa
renda. Conseguimos, no Estado, com a parceria de
Prefeituras, reduzir o custo, que era de 25 UPFs a 27 UPFs o
metro quadrado de construção, para a média de 10 UPFs o
metro de construção. Mas esse é um ponto do processo de
custo, que é o custo de produção. Torna-se necessária uma
reformulação profunda no custo de financiamento, e já
demonstramos que, com o ajuste de tarifas, de taxas de
administração, de juros, de seguros e a taxa cobrada, até
pouco tempo, do fundo de compensação das variações
salariais, é possível uma redução de 28% a 45% do valor da
prestação.
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O que precisamos, e acho que é o mais importante nesse
momento, é enfrentar e buscar soluções voltadas para o
cliente de todo o processo, que é algo que nos parece tão
óbvio, mas que não vinha sendo feito. Quem é o cliente dos
planos de habitação? Para ele é que temos de desenvolver
programas, para que possa ter acesso á casa própria. Dentro
do sistema, temos várias instituições que são fundamentais
para o bom desenvolvimento do sistema, como construtora,
agente financeiro, a própria seguradora, agente técnico,
agente promotor, órgãos públicos, inclusive Secretarias de
Estado que tenham afinidade com os planos habitacionais.
Todos esses têm que ser envolvidos, mas sempre voltados para
o cliente do sistema Aí, sim, poderemos desenvolver um
programa diferenciado para as várias faixas de renda.
Louva-se o esforço do Ministério da Ação Social, que, após

três anos de ausência do Governo Federal, de parceria com as
áreas públicas de Estados e municípios, recomeça, através do
Habitar Brasil, esse relacionamento. Esse relacionamento é
fundamental, porque qualquer solução que imaginarmos para a
habitação popular tem de passar pela União, pelos Estados e
municípios. Discutindo esse problema com o Secretário da
Habitação sob vários ângulos, chegamos à seguinte conclusão:
propor dois projetos ao Congresso Nacional. Eeles já estão
em tramitação. O primeiro deles é uma emenda à Constituição,
denominada Ulysses Guimarães, que prevê recursos da União,
dos Estados e municípios em torno de 2% do Orçamento e
destinados à habitação popular, de forma semelhante à saúde
e à educação. O problema é muito grande, basta vermos que,
se fizermos 500 mil unidades, vamos ter que parar o Pais
para liqüidar o déficit. Então, o problema é de tamanho
muito significativo. Temos que ter recursos do mesmo porte.
Essa vinculação orçamentária é uma forma de virem recursos
significativos e constantes, não deixando lugar para a
descontinuidade que vivemos há multo tempo. Um outro projeto
refere-se a uma reformulação abrangente do arcabouço
existente na área da habitação. O Congresso Nacional, até o
fim do ano passado, estava com 160 projetos diferentes. Hoje
eles se resumem a quatro. O que se discute, hoje, numa
comissão especial, é a reformulação do sistema. O Deputado
Nilmârio Miranda faz parte dessa comissão. Os Secretários de
Habitação de todos os Estados propuseram, basicamente, três
mudanças. São elas: criação da Agência Nacional de
Habitação, que teria a finalidade de administrar recursos.
Não seria uma repetição do BNH. Seria uma agência que iria
não apenas administrar mas também desenvolver projetos
alternativos, enfim, ser consolidadora de uma memória de
habitação deste País. Uma outra seria a criação do Conselho
Nacional de Habitação, com a finalidade de deliberar e
normatizar toda a área. Finalmente, teríamos a criação do
Fundo Nacional de Habitação. Para ele, seriam carreados
todos os recursos: da União, do fundo de garantia, do
Orçamento e de reservas técnicas. Acreditamos que somente
com a coragem de encarar os nossos desacertos, não ficando
numa postura critica de justificativa de nossas falhas,
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poderemos encontrar o caminho para a habitação popular neste
Pais.
Quero cumprimentar o Presidente da Assembléia por abrir
esta Casa, como tem feito quanto a diversos assuntos,
envolvendo toda a sociedade mineira. Temos que apoiar esse
evento, porque, por meio dessa discussão é que poderemos
encontrar novos caminhos, que definirão a área de atuação do
Estado. O Estado, hoje, tem que atuar, no nosso
entendimento, de uma forma mais direta, assistindo os
segmentos menos favorecidos, que não têm capacidade de fazer
uma poupança ou de entrar num programa tradicional de
financiamento. Cabe ao Estado ser um agente estimulador e
orientador de programas que possam assistir todos os
segmentos da nossa sociedade. Cumprimento o Dr. Adolfo
Marinho pelo trabalho que vem realizando como Secretário
Nacional da Habitação no Ministério do Bem-Estar Social, e
o Sr. Ministro Jutahy Magalhães pelo lançamento do Programa
Vital Brasil - Morar Municipio, que é a resposta, hoje, em
curto prazo, para essa população tão desassist ida. O Estado
está propondo uma parceria com esse programa, através de
municipios e de associações microrregionais. Dentro da
nossa singela proposta, mas de acordo com a nossa
realidade, gostariamos, com o apoio do Ministério do Bem-
Estar Social, de dar uma melhor condição de vida ao povo do
nosso Estado, das nossas regiões, principalmente, daquelas
mais desassistidas e com maior fragilidade econômica.
Gostaria, ainda, de cumprimentar o Deputado Federal Nilmário
Miranda, que tem batalhado, no Congresso Nacional, para a
discussão desse problema. Ele tem sido discutido em
seminários, encontros, etc., dos quais temos, também,
participado. Julgamos que esse trabalho, juntamente com o
realizado aqui, hoje, são os passos não somente para a
valorização do Poder Legislativo mas também para o encontro
do Legislativo com a sociedade. Desejo sucesso aos
organizadores deste seminário e esperamos que, a partir
dele, encontremos um novo caminho. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao
segundo debatedor da noite, Deputado Federal Nilmário
Miranda, que dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento.

Palavras do Deputado Federal Nilmário Miranda
O Deputado Federal Nilmário Miranda - Sr. Presidente,
Deputado José Ferraz; Dr. Adolfo Marinho Pontes, Secretário
Nacional da Habitação; Deputado Mauro Lobo, Secretário de
Estado da Habitação; Srs. Deputados; dirigentes de árgãos de
habitação, de entidades populares da igreja; militantes do
Movimento Popular; pessoas ligadas aos municipios, antes de
dirigir as questões ao Deputado Mauro Lobo e ao Dr. Adolfo
Marinho Pontes, gostaria de comunicar que, hoje á tarde, o
Presidente José Ferraz recebeu, no saguão da Assembléia, 40
mil assinaturas do primeiro projeto de iniciativa popular
feito para uma Assembléia Legislativa no Brasil. O Regimento
e a Constituição Estadual exigiam apenas 10 mil assinaturas.
Dezenas de cidades vieram numa caravana. Há, inclusive,
algumas dessas pessoas aqui presentes. Esse projeto de
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iniciativa popular é uma grande contribuição a esse
seminário. São militantes do movimento popular, organizações
populares, Igreja. Eles souberam entender a importância
desse seminário e trouxeram a sua contribuição para uma
política estadual de habitação. O movimento popular da
moradia acredita na parceria desta Casa com o Governo
Estadual e com o Governo Federal para a elaboração dessa
política. Acho que esse seminário vai dar certo. A sociedade
correspondeu, está aqui presente. Temos a sorte de ter um
Secretário da Habitação que também é Deputado Estadual e que
está aqui como Deputado e como Poder Executivo, o que
enriquece o seminário e assegura um bom resultado. Pode
haver desdobramentos em longo prazo.
Temos também aqui um grupo de representantes de mutuários
de programas de conjuntos habitacionais criados depois do
Governo Collor. Temos aqui o Conjunto Carajás, Betim,
Conjunto Granja Verde, Coronel Fabriciano, Uberlândia,
Itaúna. Quando a palavra for aberta ao público, eles farão a
entrega de um documento, aproveitando a presença do
Secretário Nacional de Habitação, representando o Governo
Federal. Entregarão o documento á Assembléia e aos
Secretários Nacional e Estadual de Educação, no momento
oportuno.
A presença desses mutuários aqui é uma demonstração de que
esse programa de habitação, ou seja, o carro-chefe da
política habitacional do último Governo, foi um imenso
equívoco. Existem pessoas que receberam carnês para
pagamento de prestações de casas populares, neste mês, no
valor de CR$20.000,00. CR$19.800,00, CR$16.000,00,
CR$14.000,00. E dizem que isso é casa popular. A maioria da
população ganha até dois salários mínimos, então como se
pode ter uma casa popular, cujo valor da prestação é de
CR$19.000,007
Acho que o Secretário Adolfo de Marinho Pontes expôs tudo
corretamente. Não se pode achar uma solução para a habitação
no Brasil sem o enfrentamento de outras questões. Uma delas
é a questão salarial. Houve um enorme achatamento salarial
junto com a chamada exclusão social. Cerca de 40% da
população das cidades está excluída. Acho que nem o conceito
de informalidade não dá mais conta da realidade da situação.
Na verdade, não é formalidade, há exclusão. Evidentemente,
esses 32 milhões de indigentes não têm casa. Se eles não têm
sequer o que comer, que dirá uma habitação? Habitação no
sentido que confere o termo e que dá título e esse
seminário: "Alicerce e Cidadania".
A falta de reforma agrária e de política agrícola está

expulsando as pessoas para as cidades, sem estar resolvido o
problema da produção de alimentos, de matéria-prima no
Brasil. Mas certamente há também a falta de uma política
habitacional adequada. Os subsídios foram indiscriminados;
foram usados muitas vezes, por quem deles não precisava.
Houve um desvio, uma transferência de renda do setor
habitacional para setores de trabalho da classe média ou das
próprias classes poderosas. E o sistema financeiro, que foi
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a mola mestra da política habitacional nessas três últimas
décadas, implica que a população tenha renda e acesso ao
mercado, o que não cabe para a maior parte dos brasileiros.
Esse sistema habitacional, por si só, já está incapaz de
fazer frente á necessidade do nosso povo.
Além disso, o Deputado Mauro Lobo expôs com muita
propriedade a questão da falta de continuidade nos
planejamentos. Não há nem estatisticas sérias sobre o
déficit habitacional. Em Minas fala-se que o déficit
habitacional é de 1 milhão de moradias, e o do Brasil de
cerca de 15, 12 e 9 milhões de moradias. Mas não sabemos
qual a composição desse déficit habitacional. Precisamos de
construir uma política habitacional, para sabermos a
composição desse déficit. Temos de saber o que é favela, o
que é área de risco, o que é aluguel. Na verdade não é
necessária a construção de 12 milhões de moradias. O Governo
é incapaz de produzir estatísticas. Neste momento, gostaria
de me dirigir aos Secretários Adolfo Marinho e Mauro Lobo,
fazendo uma provocação, no bom sentido. E muito bom fazer
discursos e fazer propostas lúcidas e abrangentes, mas com
base em que são feitas essas propostas? A política virá da
demanda ou de cima para baixo? Quais os critérios para o
estabelecimento de uma política de habitação para o Estado e
para a Nação?
Escutei e admiro as concepções do Secretário Adolfo

Marinho, mas não sabemos até quando S. Exa. será Secretário
da Habitação. Em abril encerra-se o prazo para
desencompatibilização de cargos públicos, e o Ministro
Jutahy Magalhães certamente deixará o Ministério, e
provavelmente haverá um novo Secretário. No Brasil, os novos
Secretários sempre mudam as políticas, esquecendo os bons
critérios, apresentados pelo Secretário Adolfo Marinho
Pontes. Dessa maneira tudo começa de novo da estaca zero. E
não sabemos as idéias do próximo Secretário, O nosso amigo
Deputado Mauro Lobo, atual Secretário da Habitação, é
político e provavelmente se candidatará a um cargo público,
no ano que vem, deixando o cargo de Secretário da Habitação.
Nesse caso, também, não tenho certeza se tudo que S. Exa.
disse em maio não será apenas uma página do passado.
Portanto, fica aqui mais essa provocação, no bom sentido.
Por isso, achamos que o nosso grande desafio não é discutir

as políticas imediatas, nem o Estado nem a união Federal. O
nosso grande desafio é resolvermos o problema da moradia das
pessoas de baixa renda. E agora, dirijo mais uma vez um
desafio aos dois Secretários que são pessoas de visão e
compromisso com a origem do déficit habitacional. Eles sabem
que o problema habitacional do Brasil é um só: o problema de
moradia das famílias de baixa renda. Quem tem renda sempre
terá à sua disposição um programa para ter acesso ao mercado
imobiliário. Quem está fora desse mercado é essa esmagadora
maioria de brasileiros, cerca de 60 milhões de pessoas,
muito pobres, ou seja, os miseráveis, O Estado, em seus
diversos níveis, até hoje, foi incapaz de produzir uma
política habitacional de longo prazo. Então, esta segunda
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questão está apresentada ao Secretário Adolfo Marinho
Pontes. Espero que S. Exa. , além de praticar esse programa
de boa concepção, também contribua para a aprovação dessa
política habitacional, de longo prazo. Desejamos Que essa
política sobreviva á sua presença na Secretaria da
Habitação. Essa política deve ser de uma instituição sólida,
de longo prazo. Nenhum pais do mundo enfrenta um déficit
habitacional Igual ao do Brasil, com governo, com meio
governo ou com pedaço de governo. São políticas que ás vezes
demandam décadas para poder mudar essa situação tão perversa
legada ao povo brasileiro. O mesmo vale para o Estado.
Reconheço a competência, a capacidade, a dedicação e o
compromisso do Deputado Mauro Lobo, mas o Estado não pode
apenas criar a Secretaria da Habitação para buscar
recursos, em Brasilia. Para revertermos um déficit
habitacional desse montante, há necessidade de uma parceria
com o Município, o Estado, a União Federal, a iniciativa
privada e a sociedade civil. Felizmente, o Secretário Mauro
Lobo tem procurado operacionalizar essas idéias,
operosamente articulando projetos de longo prazo. Mas
esperamos que todos esses bons projetos não sejam feitos
apenas em Brasília, mas também em Minas Gerais. Brasilia é
fundamental como estratégia, mas o Estado também tem que ter
um compromisso com isso, e ele pode muito contribuir com
este esforço da Assembléia com a sociedade, para construir
uma política de estratégia da habitação.
Aí, eu concordo com ele. Lá no Congresso, nessa Comissão
Especial, já há muitos consensos. Há uma divergência maior
com relação ã criação da Agência Nacional da Habitação. Há
quem a defenda, e o papel do agente do operador seria a
Caixa Econômica Federal, mas tirando o arbítrio da Caixa de
fazer política, dando mais transparência á Caixa. Há esta
divergência, mas há também muitos consensos sobre os
conselhos em níveis estadual, municipal e federal, e a
participação da sociedade nesses conselhos.
D Secretário colocou também que já tem um consenso de que a
política nacional de habitação deve privilegiar as familias
de baixa renda, e para as demais já temos várias propostas.
Metade da população tem acesso ao mercado imobiliário. Por
isso, outras questões deverão ser focalizadas aqui, para um
projeto federal e estadual. Uma correta política de
subsídios é fundamental. O modo como foi dado o subsidio foi
errado. O movimento popular defende uma proposta de que o
subsidio tem que ser pago á família e não ao Imóvel. O
subsídio é intransferível. A casa é uma mercadoria no Pais.
Os trabalhadores têm transferido suas casas e transferido
subsídios para quem não precisa. Uma correta política de
subsidias baseada numa junção desses fundos, como Fundo de
Garantia, fundo de pensão, caderneta de poupança e recursos
a fundo perdido. Não há como o indivíduo fugir disso.
Concordo com a emenda constitucional de Ulysses Guimarães
quanto à habitação. Apresentei uma emenda à LDO e ao
Orçamento Geral da União, garantindo para o ano que vem 2%
para esse Fundo Nacional de Habitação, a fim de viabilizar a
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política de subsídios, sem a qual tudo o que estamos falando
aqui è conversa jogada fora.
Também é fundamental como se estabelecem as políticas e as
demandas saídas dos municípios. Não a partir de Brasilia ou
Belo Horizonte. A partir do município é que se traça a
política e a partir também de uma boa estatística.
Há multiplicidade de agentes promotores. Já há experiência
nesse sentido em Minas Gerais. Ipatinga e Betim aqui
representados podem afirmar isso. Mutirões, com autogestões,
cooperativas habitacionais populares que fazem projetos têm
capacidade de produzir moradias de boa qualidade, numa
concepção de cidadania, com o povo participando e
construindo. Isso, em primeiro lugar, tem implicações
materiais na localização dessa moradia, no custo e na
qualidade, mas tem também na consciência política, por meio
da participação popular. Por isso, entendo que qualquer
política estadual ou federal deve incluir o povo como agente
promotor desse evento. Também há que se superarem os
preconceitos daquela desastrosa política do Governo passado,
que desqualificava a COHAB e outros agentes, utilizando o
fundo de garantia. Para evitarmos a corrupção e a
inadimpléncia, temos que ter a participação dos conselhos,
da sociedade, dos agentes promotores com as instâncias de
governo.
Há multiplicidade de programas. Isso eu vinculo á questão
da estatística e das demandas que vêm desde a base. Não
vamos pensar apenas como construção de moradia. Essa ótica é
das empreiteiras. Para atender á sociedade temos que pensar
em locações sociais e urbanização de vilas e favelas. Temos
que pensar em financiar materiais de construção, em lotes
urbanizados, em condições de moradia onde o povo mora, na
roça, para eliminarmos as mazelas que vêm da falta de
saneamento. E preciso uma multiplicidade de programas.
Por fim, quanto á questão da vinculação do desenvolvimento
urbano ao saneamento, nós temos que banir de uma vez por
todas da história do nosso Estado e deste Pais a construção
de conjuntos como Nova Contagem, Taquaril, Santa Mônica II,
em Uberlândia. O povo é levado para conjuntos a 15 ou 20km
da cidade para valorizar glebas intermediárias. Eles são
jogados em verdadeiros "apartheids" sociais. Isso precisa
ser banido da concepção deste Pais. Moradias têm que ser
perto de onde o povo construiu infra-estrutura, hospitais e
escolas. A população pobre não pode ser desagregada. Isso é
desrespeito á cidadania.
Eu quero parabenizar a Assembléia pela iniciativa de fazer

esse seminário com essa seriedade e abrindo a Casa ao povo.
Isso é fundamental. O povo é o principal beneficiário de uma
política de habitação. Existe um ditado, bem mineiro, que
diz o seguinte: "O olho do dono é que engorda o boi". Vamos
pôr o povo para construir, para participar das decisões da
política, que tudo vai dar certo. Muito obrigado.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
Coordenação desta parte da reunião ao Deputado Simão Pedro
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Toledo, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais desta
Casa, que atuará como Coordenador dos debates desta noite.

Palavras do Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Simão Pedro Toledo) - Sr.
Presidente, senhores membros da Mesa, senhores e senhoras
participantes deste seminário, a partir deste momento, todos
os participantes do seminário poderão formular perguntas aos
conferencistas e aos debatedores devendo, contudo,
inscrever-se previamente ou encaminhar a pergunta por
escrito. Solicita-se que as questões sejam breves e
objetivas, de forma a propiciar a um número maior de
participantes a oportunidade de se manifestar. Ainda visando
a um melhor aproveitamento do tempo, esta Coordenação pede
licença para dispensar as formalidades das saudações
pessoais, de modo que os trabalhos se processem com maior
agilidade. Cada inscrito disporá de até 3 minutos para a sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente.

Debates com o Plenário
o Sr. Coordenador - Abrindo esta parte dos debates, eu
concedo a palavra ao Sr. Elcio Garcia, da Coordenação
Estadual em Defesa dos Mutuários.
O Sr. Elcio Garcia - (- Lê)
"Belo Horizonte, 30 de agosto de 1993
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DD. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Dr. Adolfo de Marinho Pontes, DD. Secretário de Habitação do
Ministério do Bem-Estar Social; Exmo. Sr. Deputado Mauro
Lobo, DO. Secretário de Estado da Habitação; Exmo. Sr.
Deputado Federal Nilmário Miranda: A Coordenação Estadual em
defesa dos Mutuários de Conjuntos Habitacionais Populares
vem levar ao conhecimento de V. Exas. a situação calamitosa
que ocorreu no Sistema Financeiro de Habitação, durante o
periodo do "Governo CoIlor", com a implantação dos Programas
PAIH, PEP e PROHAB/Empresário.
o que para nós era o sonho da casa própria tornou-se
pesadelo. Hoje, recebemos uma moradia cuja prestação está
totalmente desvirtuada da realidade do imóvel. Ocorreram
todos os tipos de irregularidades, sendo que as principais
são:
- Diferença do custo efetivo levantado por órgãos técnicos
locais e, em alguns casos, pela própria CEF, com as
planilhas de custo apresentadas pelas empreiteiras, além de
vários níveis de sublocação de empreitada, caracterizando o
superfaturamento das obras;
- Substituição dos materiais especificados no memorial

descritivo por outros de qualidade e custo inferiores e
descumprimento da realização dos equipamentos comunitários
previstos;
- Liberação de recursos para agentes promotores
inadimplentes com o Fundo; liberação de verbas sem a
efetivação do serviço e até sem a regularização das
exigências contratuais;
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- Prorrogação de prazos sem motivo justificável, onerando o
valor final da unidade, com a incorporação do custo
financeiro ao saldo devedor a ser repassado ao mutuário.
A soma desses fatores contribuiu para uma situação
generalizada de prestações e saldos devedores incompatíveis
com o porte e qualidade das unidades e com a renda dos
mutuários a que se destinam esses empreendimentos.
Essa situação já é do conhecimento do Conselho Curador do
FGTS. da Comissão Parlamentar Especial de Habitação da
Câmara dos Deputados e da Caixa Econômica Federal, isso em
função do Seminário sobre a Aplicação dos Recursos do FGTS
em Habitação e Saneamento, ocorrido em Brasilia no último
dia 16. Em Minas Gerais, essa situação é do conhecimento da
Assembléia Legislativa, através da Comissão de Defesa do
Consumidor e, agora, pela Comissão Especial que foi criada
para averiguar as denúncias.
Mas a nossa situação, mutuários, é de insegurança. Enquanto
se investigam as denúncias, as prestações continuam sendo
cobradas; as inadimplências aumentam e as execuções
continuam. Nesse sentido, solicitamos a V. Exas. , cada um em
sua área e principalmente ao Secretário Nacional de
Habitação, que façam coro ás nossas vozes, solicitando de
imediato a suspensão das execuções durante a apuração das
denúncias de irregularidades; suspensão dos desligamentos
desses empreendimentos, evitando maior prejuízo para o FGTS;
imediato afastamento dos envolvidos das funções públicas
ligadas ao FGTS; execução das empreiteiras inadimplentes,
bem como o seu impedimento na atuação com recursos do FGTS.
São providências que não podem esperar.
Sabemos que esse período do "Governo Collor" foi de total
irresponsabilidade; temos conhecimento de que o recurso do
nosso financiamento é do trabalhador; queremos e temos
conhecimento de que temos de retornar com esse
financiamento, mas não concordamos em ser, mais uma vez,
prejudicados por essas irresponsabilidades e não concordamos
em pagar pelos desvios dos "PCs" que imperaram nesse
período.
Justiça seja feita!
Coordenação Estadual em Defesa dos Mutuários de Conjuntos

Habitacionais Populares".
- Publicado de acordo com o texto original.)

Gostaríamos de encaminhar este documento á Mesa para que os
senhores, cada um em sua área, possam fazer eco às nossas
vozes. Esperamos que este seminário seja proveitoso para
evitar que o que aconteceu conosco continue acontecendo
neste Pais. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - Tenho uma pergunta, por escrito, do
Coordenador Estadual do Pró-Casa Própria, funcionário da
CEMIG, Sr. Rúbens Antônio França, ao Dr. Adolfo de Marinho
Pontes. Pergunta: "Precisamos de maiores informações sobre o
fundo de pensão privada e de sua conclusão já firmada, ou
como conseguir a normativa cópia do parecer final".
O Dr. Adolfo de Marinho Pontes - Sobre fundo de pensão, o
que existe de concreto, hoje, são negociações para que ele
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possa ser uma fonte a mais no campo habitacional, coisa que
já acontece de forma dispersa, pois apenas alguns fundos são
aplicados hoje no setor habitacional. O que queremos è que
haja uma linha, um programa a partir dos fundos, porque eles
já existem nos vários Estados brasileiros, e não só dos
organismos federais, como Banco do Brasil, Banco Central.
Existem fundos também das companhias estaduais de
eletricidade, dos Bancos estaduais. Em suma, há uma série de
entidades que têm poupança privada do tipo fechado. Há.
ainda, uma perspectiva muito promissora de abertura de um
fundo de pensão complementar, numa área mais pública. Além
disso, temos alguns trabalhos se desenvolvendo hoje, como,
por exemplo, um projeto de lei que está sendo encaminhado ao
Congresso, que visa á regulamentação desses fundos. O que
estamos querendo é incluir, nesse projeto de lei, algo que
possibilite a aplicação dos recursos dessas fontes, que são
de volume expressivo, também na habitação.
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Na sua pergunta, não tem o

seu endereço, mas, se você me fornecer, posso lhe remeter a
minuta do projeto de lei.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. José Milton

Pereira da Silva, Vice-Presidente da FAFIFACO.
O Sr. José Milton Pereira da Silva - Membros da Mesa,
lideranças comunitárias, lideres das favelas e conjuntos
populares, movimento popular, minha pergunta é dirigida ao
Secretário Nacional de Habitação, Dr. Adolfo de Marinho
Pontes. Em Belo Horizonte existem hoje 224 vilas e favelas e
diversas áreas de risco. Hoje existem acampamentos, tais
como o Ribeiro de Abreu, com mais de 200 famílias debaixo da
lona, o "Lixão", onde pode acontecer a qualquer momento um
problema gravissimo. Ele fica perto do Morro das Pedras, e
pode se repetir ali a tragédia da Barraginha, de Contagem.
No Taquaril existem áreas de risco e pessoas debaixo de
lona: em Mariquinhas, já morreu bastante gente. Em Ribeiro
de Abreu, Mariquinhas e Taquaril já morreram quase 400
pessoas nos acampamentos debaixo de lona.
Eu perguntaria ao Secretário Nacional de Habitação se
existe algum projeto, alguma coisa para solucionar o
problema, porque se não houver urgência na solução, vão
acontecer problemas graves, e vai morrer muita gente com as
chuvas que vêm ai. Agradeço.
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - O programa que foi lançado

pelo Governo Federal destina-se justamente a enfrentar essa
realidade, que é a mais perversa do desenvolvimento urbano
do Brasil. No Ministério, temos o Projeto Mariquinhas e
Ribeiro de Abreu. Já estive no Taquaril, já estive em
Mariquinhas e, de fato, a situação é intolerável, é
inaceitável. Vou esperar por esses projetos e vou ter o
maior interesse em apoiá-los.
O Sr. José Milton Pereira da Silva - Esse é o apelo da
FAFIFACO e dessas famílias que, hoje, não têm condições de
fazer nada. A Prefeitura Municipal não tem como resolver
esses problemas e precisa do apoio do Governo do Estado e do
Governo Federal
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O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Aguardo o projeto, mas
fico tranqüilo, porque não achamos que isso seja um
presente. E dever nosso e direito da população.
O Sr. Coordenador - Pergunta da Sra. Áurea Albuquerque,
assistente social de Belo Horizonte, ao Sr. Adolfo de
Marinho Pontes: o senhor abordou muito bem a questão da
cidadania e o imperativo da urbanização de favelas. Favela é
uma realidade incontestável. Entretanto, o senhor não tocou
na causa dessa desruralização absurda, observada nas últimas
décadas, em razão da implantação de barragens, da expansão
da agroindüstria, do sufocamento do pequeno produtor, da
falta de recursos para saúde, educação e interior, entre
outras causas. Sua proposta não estará tocando apenas no
sintoma? E a habitação no campo?
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Achei muito interessante a
sua pergunta, mas temos que entender, em primeiro lugar, que
a urbanização é o estágio superior da civilização. O mundo
inteiro busca urbanizar. Pena que, no Brasil, isso se tenha
feito sem que a gente tivesse um lastro econômico, político
e social; procedemos a isso de uma forma vertiginosa, e,
mais ainda, temos uma urbanização que se concentra em apenas
algumas cidades. Na verdade, a urbanização representa, para
qualquer pessoa, aquela pessoa sedutora de progresso, de
desenvolvimento, de conforto, de bem-estar. Pena que ela
acaba descambando na favela, que é o atestado de óbito das
administrações públicas.
O que temos a dizer para a senhora é que o Programa Habitar
destina-se a atender a quem ganha de zero a três salários,
em qualquer lugar, no campo ou na cidade. O que importa é
atender quem precisa. E eu só posso falar em habitação.
Espero que o setor primário possa, o quanto antes, merecer

maior atenção. Sem dúvida alguma, cidadãos não migram por
casas. Há municípios no Brasil em que sobram casas. Pelo que
dizem, migram à procura de um meio de vida. Ainda bem que
hoje estamos revogando aquela lei que diz que brasileiro só
pode ser feliz na cidade grande e que a felicidade é do
tamanho da cidade. Estamos percebendo, com muita clareza, e
até a mídia já está enaltecendo isso, que é possível ser
feliz, viver bem e ter excelente qualidade de vida em
cidades menores. Espero que uma política de desenvolvimento
econômico descentralizada e uma política de desenvolvimento
urbano também mais descentralizada possam gerar melhor
distribuição geográfica e possam dar ao Pais condições de
vida mais justas e saudáveis.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helénio.
O Deputado Marcos Helênio - Vou procurar ser breve para dar
oportunidade a várias pessoas que aqui estão e que
representam vários segmentos da sociedade.
Quero apenas reforçar essa denúncia que foi feita sobre o
superfaturamento, através das empreiteiras beneficiadas por
um famigerado projeto chamado Plano PAIH. E preciso dizer
que ainda ficaram resquícios desse projeto prejudicial aos
trabalhadores. Gostei da exposição, no sentido de que o



366

modelo anterior já está esgotado- Entretanto, algumas
seqüelas ainda permanecem. Pedimos a apuração porque esses
mutuários, no Brasil inteiro, e são quase 35 mil, estão
sendo vitimas de um.superfaturamento. O pior é que, de certa
forma, há uma conivência da Caixa Econômica Federal ou, no
mínimo, uma omissão, em função do superfaturamento. Não é
possível, como foi denunciado pelo Deputado Nilmário
Miranda, e na hora o ilustre Secretário estava ausente da
mesa, o prejuízo dessas pessoas. Lamentavelmente, essa
questão precisa ser apurada.
E isso o que eu gostaria de cobrar do Sr. Secretário, para

saber se esses processos poderão ser retificados. Como disse
o Deputado Nilmário Miranda, e aí está uma verdade que
apuramos, há casas com 20 ou 30m pelas quais os mutuários
estão pagando até quase CR$20.000,00. Entretanto, essa
proposta foi feita para rendas familiares de até três
salários mínimos. Conseqüentemente, a inadimplência tem sido
muito grande, uma vez que as pessoas não têm condições de
pagar esses valores. Por outro lado, a classe média não tem
interesse em ocupar um casebre desses, onde foi utilizado
material de péssima qualidade e em área de risco.
Assim, peço-lhes a apuração dessa grave denúncia. Daqui

para a frente, é preciso que os projetos tenham, realmente,
acompanhamento de toda a sociedade e a participação efetiva
do trabalhador e do conselho gestor.
O Sr. Adolfo Marinho Pontes - Gostaria de um minuto de sua
atenção. No que diz respeito ao Projeto PAIH, há uma
rejeição dele desde quando fomos Secretário de Estado.
Naquela época. o Governo do Ceará não se dedicou ao Programa
PAIR, porque, entre outras coisas, ele institucionalizava a
promiscuidade, já que as casas só tinham sala, banheiro e
cozinha, ou seja, não havia quartos. Esse programa, de fato.
foi realizado em um momento infeliz, mas tenho a certeza de
que não continuará.
O senhor disse duas coisas, importantes ai. A primeira foi
sobre a denúncia. E interessante que a denúncia seja
formulada de uma maneira especifica e formal. O Ministério é
o gestor, mas quem manda no Fundo de Garantia, de fato, é o
Conselho Curador, no qual temos a Bancada dos Trabalhadores,
com três representantes, a Bancada dos Empresários, com três
representantes, e a Bancada do Governo. O que o Ministério
pode fazer, como gestor e membro do conselho, e o faremos
por dever e por gosto, se o senhor tiver uma cópia da
denúncia, ê procurar ativar isso. Agora, é Importante que a
denúncia seja especifica e formal, porque só assim
chegaremos aonde queremos.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Secretário, o Hélcio, um
dos representantes dessa coordenação, já entregou á Mesa
uma cópia formalizando e especificando a denúncia-
0 Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Vamos dar uma resposta,

deixando claro para todos que isso é muito importante. Temos
que estar sempre expressando a verdade como ela é. A decisão
é do Conselho Curador. O Ministério é o gestor e um dos
membros. Agora, de nossa parte, posso dizer o seguinte: o
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Ministro Jutay Magalhães, quando chegou ao Ministério, além
das dificuldades habitacionais, encontrou um Ministério no
qual, para resumir, os Secretários de Habitação e Saneamento
estavam indiciados na Policia Federal. Mas soube o Ministro,
de uma forma muito discreta e muito firme, imprimir ao
Ministério um outro tipo de trabalho, com a prevalência da
ética, da moralidade e da honestidade. Por isso mesmo, com
muita tranqüilidade, temos condição de levar à frente
qualquer denúncia. Portanto, é interessante que essa
denúncia seja específica e formal para que o Ministério,
como membro do Conselho Curador, procure ativá-la, - porque,
isoladamente, o Ministério não tem poderes para tal.
O senhor falou sobre a questão das prestações. Mas é
preciso que se diga que, quando alguém contrai um empréstimo
e consegue o financiamento, há um patamar do seu salário que
é o limite da prestação. Se isso não ocorre, vamos à Caixa
Econômica mandar fazer revisão em alguns casos. Isso procede
porque, em alguns casos, em vez de se fazer um monitoramento
contrato a contrato para a prestação, usava-se a prática de
arbitrar a prestação, que, em muitos casos, até superava o
valor delimitado pelo percentual do salário. E importante
que se procure a Caixa e que se estude caso por caso. Se
houver um descumprimento da norma, estaremos no Ministério
disponíveis e interessados em poder participar da solução do
problema.
O Deputado Federal Nilmárlo Miranda - O senhor falou por
duas vezes que era o Conselho Curador quem decidia essas
questões. Na verdade, no Projeto PAIH e no Projeto PEP, ele
dispensava licitação. Setenta e cinco por cento desses
contratos que estão sob denúncia no Pais inteiro foram
feitos com contratação direta da empreiteira com a Caixa. E
quem aprovava esse projeto era o Ministério da Ação Social.
Quem liberava cada parcela, cada desembolso, era a Caixa
Econômica Federal, sem licitação. A natureza desse projeto
envolvia isso. Inclusive, a Bancada dos Trabalhadores no
Conselho Curador apresentou um número imenso de
representações; há processos pedindo auditoria do Tribunal
de Contas da União, porque eles não concordavam com nada
disso. E, na verdade, o Conselho Curador teve pouca
responsabilidade nisso.
Estou questionando a resposta que o senhor deu apenas para
restabelecer a verdade e para dizer que esse programa não
pode se repetir nunca mais no Brasil-
0 Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Se Deus quiser. Devo
dizer que estamos de um lado só no sentido de não aceitar
que aconteça isso. O que estamos discutindo aqui nos ajuda a
apurar o que aconteceu. Ratifico e acho que sua palavra é
também neste sentido: que o órgão máximo é o Conselho
Curador. Os contratos foram feitos pela Caixa Econômica com
as empresas, e como o senhor falou, aprovados pelo
Ministério, e na gestão anterior.
Há várias questões que devem ser vistas ai. Se o vício está
no contrato, vamos atrás disso. Agora, entendam o seguinte:
o órgão máximo dessas decisões é o Conselho Curador, que é,
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de fato, o coleglado que define as grandes linhas desse
trabalho. Agora, se há vicio na contratação, vamos
encaminhar isso para o Ministério, porque, na condição de
gestor, temos que procurar a Caixa Econômica, e - isso o
Deputado pode testemunhar - não há, da parte do Ministério,
qualquer conivência nesse sentido. Agora temos que caminhar
em terreno firme, de maneira explicita, especifica, nominal
e concreta.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Secretário, desculpe
insistir mais uma vez, mas quero dizer que já está
formalizado, entregue, destinado ao Ministério por
intermédio de V. Exa. A Mesa vai passar ao ilustre Ministro
uma cópia. Não há interesse de revisão de caso a caso mas de
revisão de cálculo, porque houve superfaturamento. Então,
não interessa a situação de um mutuário, mas de todos eles
que foram atingidos porque há casas que hoje estariam em
torno de CR$300.000,00 e estão em torno, para efeito de
cálculo, de quase CR$900.000,00. Três vezes mais! E para
isso que vamos solicitar perícia e empenho. Para que seja
corrigido o equivoco. Gostaríamos de pedir também o empenho
do Ministério nesse sentido.
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Pode ter certeza.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Pedro Brás, participante

deste seminário, ao Dr. Adolfo Marinho Pontes, "O que uma
Prefeitura, que já tem instituído o Fundo Municipal de
Habitação Popular e respectivo conselho, precisa fazer para
usufruir os recursos do Pró-Habitar, que V. Exa. acaba de
mencionar em sua oportuna exposição?"
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - O Habitar é um programa
aberto em que a Prefeitura, segundo um manual - se o
Prefeito não tem o manual, me dá o endereço que mando pelo
correio a partir de amanhã -, entra com o projeto para
beneficiar uma população que ganha de zero até três salários
e que mora na área urbana ou rural e entra também com o
terreno e energia elétrica. Isso dentro do cálculo de 30% da
contrapartida.
Já que o Prefeito fez esta pergunta, gostaria de dizer que

uma Prefeitura, independentemente desse programa, pode fazer
muito pela habitação. Começa pela questão da terra, 0 que há
de legislação no País sobre a terra, sobretudo de legislação
municipal, é um reflexo muito claro de como as coisas andam.
Quando se faz o parcelamento do solo, o dono da gleba é
obrigado a dar á Prefeitura em torno de 40%. Desse
percentual, 20% são para o sistema viário. 5%, para escolas,
posto de saúde e delegacia e 15%, para áreas de recreação e
lazer e áreas de preservação ambiental. Também nada a opor,
embora 15% ultrapassem até o total definido pela ONU, que é
de 12m2 por habitante. Tudo, porém, acaba ai. Lá não teve
problema de habitação nem de geração de emprego, ou seja, os
mecanismos utilizados pelas Prefeituras já deixam muito
explicito que isso não é um problema prioritário. Em quase
todas as cidades as pessoas já moram em algum lugar. Mas se
moram em área de risco, em área inundada, é preciso
providenciar outro espaço até como respeito à dignidade e à
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vida daquelas pessoas. Se moram em algum lugar e de lã não
vão sair temos que sair da realidade habitual. Temos que
encontrar maneiras, formas, jeitos e modos de legalizar
isso-
0  Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Temos que colocar a
inteligência da Prefeitura, os arquitetos e engenheiros,
para apoiar essas famílias na ampliação das suas casas.
Feito isso, não precisa de tanto conjunto não. Pelo que eles
pagam de aluguel, são capazes de comprar o que falta para as
suas casas. Essa é uma necessidade urgente: que as
administrações públicas saiam do mundo formal do mundo
legal e se aproximem do mundo real, onde as pessoas vivem
muito mal e onde temos muito a fazer.
Há um espaço imenso nas Prefeituras e tenho o maior
interesse em apoiar os Prefeitos que tenham isso como
prioridade porque, dentro do novo modelo, insistimos mais na
descentralização.
Ainda haverá um dia em que nós, brasileiros de qualquer
recanto, seja do Sul ou do Norte, não vamos mais pensar que
os problemas só se resolvem em Brasilia. E preciso ter
soluções mais próximas com disponibilidades e prioridades
locais.
O Deputado Mauro Lobo - Complementando essa resposta, diria

ao Sr. Prefeito que o Ministério do Bem-Estar Social propõe
que o projeto seja encaminhado pelo Estado ou pelo
município.
Para facilitar a situação de vários municipios, estamos
propondo ao Ministério que sejam feitos programas, em nível
de microrreglão, envolvendo diversos municípios
simultaneamente.
Colocamos a Secretaria da Habitação à disposição dos
Prefeitos, tanto para o programa quanto para as orientações
necessárias, se forem a Brasília. Também para o caso de
optarem por apresentar, por meio do Estado ou de associações
microrregionais, dentro desse espirito de descentralização e
de decisões mais próximas do município, o seu projeto.
O Sr. Coordenador - Gostaria de ressaltar a posição do
Secretário Mauro: "E com a participação da União, do Estado
e do município. com os movimentos populares organizados, que
vamos encontrar saída."
Em geral, os Estados dispõem de muito melhor condição no
que se refere á infra-estrutura. Quando encontramos um
Secretário lúcido, que tem compromisso e sensibilidade, isso
ajuda muito.
Pergunta de Rogério Matos ao Sr. Adolfo de Marinho Pontes:
"Por que o Governo Federal não apresenta um projeto como O
do carro popular, com redução de impostos para determinadas
peças, como louças, ferragens, portas, janelas, vidros,
cerâmicas, telas e tijolos, com padrão para habitação
popular, mas com qualidade?"
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Em primeiro lugar, vamos
analisar o problema da habitação, considerando o grande
desperdício de material. E preciso que a nossa tecnologia
possa ser utilizada, de modo a não se perderem tijolos, com
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um tempo de construção mínimo. Há determinado tipo de tijolo
que não exige argamassa, e a esquadria é montada. Tudo isso
forma um "kit". Tudo isso é redução de custo.
E preciso reduzir o custo do seguro, das aprovações. Temos

uma quantidade enorme de carimbos e isso custa muito caro.
No que diz respeito â renúncia fiscal, podemos dizer que ela
não pode ser uma coisa abrangente, genérica, porque entra na
faixa perigosa da demagogia. Existe um esforço de vários
estados brasileiros, no sentido de se fazerem estudos, por
exemplo, de redução do ICMS. Há, no âmbito do Ministério de
Indústria e Comércio, alguns resultados de redução de IPI. A
sua idéia é interessante, mas não gostaria que ficasse
caracterizada como a idéia que faltava para resolver o
problema. No âmbito da moradia, há um desperdício enorme, o
custo da aprovação é muito grande. Há várias coisas que não
fazem parte da moradia e que nela são colocadas, como, por
exemplo, o custo financeiro das aprovações. Imaginem vocês
que uma equipe médica não precisa pedir autorização para
fazer uma cirurgia, mas, para se construirem 20m, é preciso
aprovação do Conselho de Engenharia Depois de aprovado o
projeto, é preciso pedir a aprovação para a obra. E um
"bandaid" no calcanhar. Quando se faz um conjunto
habitacional, analisa-se o projeto padrão. Bate-se o
carimbo, assina-se e multiplica-se por 400, que é o número
das casas. Quando se chega no "habite-se, é a mesma coisa.
o ITBI também é alto. E interessante que as pessoas que
cuidam do setor analisem duas planilhas. A primeira refere-
se ao custo da prestação. Há casos em que o seguro chega
perto de 20%. Num financiamento de 20 anos, a família está
condenada a pagar quatro anos de trabalho á seguradora. A
sociedade deve estar envolvida na solução desse problema. A
sociedade deve trabalhar junto aos Legislativos Estadual e
Municipal. Se pegarmos uma planilha de custo, vamos ver que
não vamos resolver o problema somente com a renúncia fiscal.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Ronaldo Borges.
O Sr. Ronaldo Borges - As Empresas Vales Desenvolvimento

Municipal S. A. e H. A. Habitação Avançada apresentam, nesta
oportunidade, a solução mineira da habitação no Brasil. A
empresa desenvolveu um sistema de produção, em série, de
edificações pré-moldadas, com concreto celular, cujas
unidades poderão ser adquiridas por painéis, individualmente
ou por cômodos, podendo ser ampliadas de acordo com a
condição financeira do comprador. (Mutirão ou embrião.)
Salientamos que essa casa pré-moldada não é do tipo forno,
corno as já executadas em muitas cidades do Brasil- O
processo é vertical, de pacote tecnológico desde as
fundações, painéis estruturados, peças sanitárias, sistemas
de dobradiças, caixilhos e esquadrias próprias, Incluindo
caixa de descarga, laje e telha em isolante termo-acústico.
Não há desperdício de matéria-prima. Toda essa tecnologia de
ponta está á disposição dos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, bastando adquirir uma das unidades de produção,
seja de 6, 12 ou 18 casas-dia, abaixo da média nacional.
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Estivemos em Brasilia, na semana passada, expondo nossos
projetos de produção em massa de casas de baixo custo.
Estamos procuramos difundir essa idéia, pois ela é uma das
soluções para o nosso Brasil, em ternos de habitação.
O Governo não é obrigado a dar moradia para todo o mundo. O
brasileiro sabe se virar multo bem. Apesar da condição de
miserável, ele tem a sua poupança. Então, penso que deve
haver a união dos Governos federal, estadual e municipal,
para solucionarem esse problema, aliada com a poupança
desses sem-tetos. Acreditamos que toda obra tem que ser
fiscalizada por conselhos populares, para acabar com o
superfaturamento. Deve ser feito um cadastramento sério para
que as pessoas realmente necessitadas consigam a sua casa,
excluindo, de fato, os especuladores. Que tudo seja feito
para os sem-tetos, e não para se fazer política com os
recursos do próprio povo, q ue, indiretamente, paga a maioria
dos impostos. Desculpem-me, mas acho isso uma tremenda
"sacanagem".
A empresa Vales Desenvolvimento Municipal S.A. e a NA -
Habitação Avançada foram criadas, justamente, para acabar
com a série de abusos existentes nessa área. Portanto, elas
estão á disposição dos senhores. Só assim contornaremos este
grande problema que é a habitação no Brasil. Muito obrigado.
O Sr. Rubens França - Quanto é o metro quadrado em dólar?
O Sr. Ronaldo Borges - No momento, não disponho desses

dados. Na reunião de amanhã, Informaremos o preço por metro
quadrado, em dólar.
Com licença, Sr. Secretário, citei dólar, porque o Sr.
Rubens França solicitou o preço por metro quadrado em dólar.
Se os senhores não escutaram, não tenho culpa.
O Sr. Coordenador - Assim, os senhores irão prejudicar as
indagações de outros colegas.
Com a palavra, o Sr. Secretário.
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - E de suma importância o
esforço de quem quer fazer tecnologia para simplificar e
baratear a construção. Estamos apoiando todas as
tecnologias, mas com um adendo: respeitando a regional idade
e os empregos. Se você tem uma tecnologia, vamos analisá-la
no que tange ao preço e á qualidade. Porém, interessa-nos
também garantir o emprego das pessoas que trabalham nas
cerâmicas, nos pró-moldados, etc. O que nos importa nesta
altura é que haja decisão local. O que nos interessa é que
os recursos venham para o Estado e cheguem às Prefeituras
adicionados aos recursos do próprio Estado. A decisão quanto
à tecnologia, entretanto, é local. E no próprio município
que as entidades e os conselhos vão escolher a tecnologia,
de acordo com o conforto, o bem-estar, a segurança, o preço
e, também, atentando-se para a garantia do mercado interno.
Não podemos nos esquecer disso. A habitação é também um
indutor do crescimento económico. A circulação do recurso
local deve ser garantida. E importante haver tecnologia, mas
não vamos entrar nessa de material exótico, que dispensa a
mão-de-obra local. Essa tecnologia pode vir a resolver a
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habitação, mas ninguém vive só de habitação. As pessoas
precisam de emprego e de renda para continuarem vivendo.
O Sr. Ronaldo Borges - Sr. Secretário, um aparte. Salientei

o seguinte em relação a essas unidades, nós não pretendemos
construir as casas, mas vender a tecnologia das máquinas,
que serão adquiridas pelos Governos Federal. Estadual e
Municipal . Eles terão suas próprias unidades e elas vão
gerar emprego na cidade.
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Nada contra. Se existe,

entretanto, na cidade barro para fazer tijolo cerâmico, não
vamos usar concreto celular, e sim modernizar o tijolo
cerâmico, a fim de que essas pessoas possam optar. Se for o
caso de apoiarmos uma cerâmica e tivermos que optar por uma
outra tecnologia que venha de fora e dispense emprego,
continuaremos apoiando a cerâmica. Agora, há mercado para
todos.
O Sr. Ronaldo Borges - Outro aparte, Sr. Secretário?
o Sr. Coordenador - Não é permitido uma segunda pergunta, a
palavra está cassada. Vamos dar prosseguimento aos nossos
trabalhos.
Dr. Adolfo, pergunta do Sr. Ademar Figueiredo, Construtora
Fábio Cascareili: "De que forma as empresas, as
construtoras, poderão promover os programas "Habitat Brasil"
e "Morar no Município"? As construtoras poderão executar
projetos como agentes promotoras?
O Sr. Adolfo de Marinho Pontes - Não. Os projetos devem
partir dos Governos Estaduais e Municipais. Há um interesse
do trabalho compartilhado também com as empresas. Não só
porque elas têm um papel importante na construção da
infraestrutura, como também são importantes para a garantia
de empregos. A Iniciativa do empreendimento nesta faixa deve
ser governamental. Não nos interessa trabalhar com empresas
nesse sentido, porque a tradição nesse aspecto tem sido
muito ruim. E preciso que essa faixa seja de fato uma
preocupação do Governo, que a prioridade verbal se
materialize nos orçamentos estaduais, nos orçamentos
municipais, na prioridade da organização das estruturas
estaduais e municipais Num trabalho compartilhado, as
empresas privadas têm, sem dúvida, um papel que não é o de
competir com as entidades públicas. A faixa de política
pública é de entidade pública. A entidade privada será
contratada para exercer o serviço da sua competência- No
entanto, a coordenação, o controle e a promoção são de
competência pública e devem ser exercidos pelo poder
público.
o Sr. Coordenador - A pergunta é de Maria Cristina Fonseca
Magalhães, arquiteta da URBEL, e é dirigida ao Deputado
Nilmário Miranda. Ela solicita esclarecimentos maiores a
respeito da proposta do Movimento Popular sobre os subsídios
á família, e não ao imóvel. Como está sendo pensada e de que
maneira será operacionalizada essa proposta?
O Deputado Federal Nilmárlo Miranda - Os países europeus

depois da guerra viviam uma situação semelhante à nossa, mas
por motivos diferentes. Havia déficit habitacional,
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desemprego, falta de renda, e parte da população estava
impossibilitada de participar do mercado. Eles optaram por
uma política de locação social. Houve também uma política de
auxilio-desemprego às famílias. Portanto, já há no mundo uma
prática de auxilio às famílias, e não aos imóveis. Essa
proposta do Movimento Popular incrementa o auxilio à
família, e não ao imóvel. Atualmente esse subsidio é ao
imóvel, e, quando ele é vendido, se transfere aos
adquirentes. Mas se o subsidio for à família, ele cessa
quando a família vende ou repassa o imóvel. No caso, caberia
examinar-se a necessidade ou não de subsidiar a compra do
novo adquirente ou, se fosse o caso, verificar-se qual seria
esse subsidio. Essa política é mais interessante e
pertinente para evitar os vícios dos programas passados. O
Movimento Popular tem insistido muito nesse tema em todos os
seus projetos de níveis municipal e estadual. Na Câmara
Federal, também tenho me batido muito por esse ponto, devido
a experiência que tivemos dos mutuários, que não agüentaram
pagar a prestação da casa própria. Não sabemos até quando os
mutuários conseguirão pagar as suas prestações. Com  cerca de
CR$200.000,00, podem-se construir casas melhores do que as
ofertadas pelos Projetos PAI e PEB. Muitos desses mutuários
que pagam prestações de CR$16.000,00 ou CR$20.000,00, se o
Governo não corrigir essa situação, terão que repassar as
suas moradias.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Vereadora Zazá

Schet Inc. de Belo Horizonte.
A Vereadora Zazá Schetino - Antes gostaria de cumprimentar
a Mesa e os demais participantes desse seminário. Acho de
suma importância esse evento e estou aqui porque também
estou precisando de aprender em relação à moradia. Estou em
meu primeiro mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte
e, como nosso colega, estou preocupada com o problema da
moradia em nossa cidade. Mas, Sr. Secretário Mauro Lobo, a
minha pergunta é dirigida a VExa., que já me conhece de
constantes encontros. Antes de ser Vereadora, era e ainda
sou representante da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais. E, como todos sabem, a Policia Civil e também a
Policia Militar fazem parte desses 32 milhões de miseráveis
de nosso Pais que não possuem casa própria. Gostaria de
perguntar-lhe o seguinte: como anda o nosso Projeto PRÓ-HAB?
Ele continuará? Temos um convênio, que seria firmado, mas
ainda não foi por falta de verba. Passaremos para o Habitat-
Brasil? Gostaria também de comunicar ao nobre orador, Adolfo
Marinho, que, como Vereadora, já dei entrada a um projeto
para diminuir o ITBI.
O Secretário Mauro Lobo - Vereadora Zazá Schetino, o PRÓ-
HAB está em andamento. Nós temos apenas um período de
ajuste, em virtude da demanda que foi muito incrementada em
determinado período. Principalmente nas novas administrações
municipais houve um interesse muito grande na ampliação do
programa, e nós havíamos assumido compromisso com diversas
Prefeituras. Inclusive há um compromisso do Governo do
Estado em ampliar os recursos estaduais, que são os
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mantenedores do PROHAB para atender esse segmento
especifico, como é o do seu caso.
o Sr. Coordenador - Pergunta de Alcides Pereira de Souza,

do Movimento dos Sem-Casa, ao ilustre Secretário Mauro Lobo:
"Qual o projeto imediato que a Secretaria de Habitação tem
para as famílias de área de risco? Há alguma verba
disponível para a conclusão do projeto?".
O Sr. Secretário - Na habitação popular sempre há que haver
um envolvimento do município. O município, em última
análise, é o detentor do poder sobre a área urbana. Há
exceções, mas o município não tem como orientar uma política
de ocupação do solo ou como acompanhar os próprios
movimentos desordenados dessa ocupação. Isso é decorrência
de vários fatores. O que estamos procurando fazer junto às
Prefeituras é promover uma parceria para ver como o Estado
pode participar. O próprio Secretário Nacional de Habitação
teve a oportunidade de citar dois exemplos, que são os de
Ribeiro de Abreu e Mariquinhas, que estão numa fase mais
adiantada. Temos uma equipe em contato constante com as
autoridades municipais, visando a uma atuação conjunta, para
que possamos ampliar essa área de atuação.
Gostaria de deixar claro para as pessoas que aqui se
encontram que, quando falo de Estado, refiro-me ao poder
público, seja em que nível for. Ele não tem hoje condições
de resolver todos esses problemas. Ele tem condições de dar
Inicio, junto á comunidade, e buscar soluções; mas,
exatamente pela falta de recursos, município nenhum tem
condições de resolver isso, nem o Estado, nem a União. Com o
Programa Habitacional, nós vislumbramos uma solução a partir
de um trabalho sério, constante, com recursos permanentes em
médio e longo prazos.
O Sr. Coordenador - Vencido o prazo regimental de
realização desta sessão, vamos encerra-la, informando a
todos os presentes que as perguntas que foram formuladas
serão todas encaminhadas ao ilustre Secretário e aos
debatedores, para que a elas respondam oportunamente, sendo
certo que, nos trabalhos de amanhã, as perguntas poderão ser
formuladas. Esta Coordenadoria dá por encerrados os
trabalhos.
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece aos debatedores e aos demais convidados
pela presença e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 31, às 14 horas, a ser transformada em especial,
dando seqüência ao Seminário Moradia - Alicerce da
Cidadania. Levanta-se a reunião.

ATA DA PARTE DA 4269 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE AGOSTO DE 1993, INTERROMPIDA PARA

RECEBER A DRA. ERMÍNIA MARICATO, EX-SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e Bené Guedes
SUMARIO: Destinação dos trabalhos - Designação de comissão
- Composição da Mesa - Apresentação do relatório do Grupo 1
- Apresentação do relatório do Grupo 2 - Apresentação do
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relatório do Grupo 3 - Conferência da Ora. Erminia Maricato
- Intervenção dos Coordenadores dos grupos de trabalho -
Debates.

Destinação dos Trabalhos
o Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Destina-se
esta parte dos trabalhos a receber a Dra. Erminia Maricato,
ex-Secretária de Habitação da Prefeitura Municipal de São
Paulo, que participará dos debates sobre o tema 'Habitação e
Cidadania, dando seqüência aos trabalhos do Seminário
Moradia, Alicerce da Cidadania, promovido por esta
Assembléia.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Simão
Pedro Toledo e Tarcisio Henriques para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário a conferencista e os
demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem
assento á mesa a Exma Sra. Ora- Erminia Maricato, ex-
Secretária de Habitação do Município de São Paulo, nossa
ilustre conferencista; o Exmo. Sr. Deputado Simão Pedro
Toledo, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização e Coordenador dos debates; Sr. Mário
Santiago, Coordenador do Grupo de Trabalho 1; o Sr. Alceglan
Monteiro. Coordenador do Grupo de Trabalho 2; e o Sr. João
Vicente Lucato, Coordenador do Grupo de Trabalho 3.
A Presidência passará, neste momento, a palavra aos
coordenadores dos grupos de trabalho, que disporão de 15
minutos cada um para apresentação dos relatórios.

Apresentação do Relatório do Grupo 1
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr Mário Santiago,
coordenador do Grupo 1, que apresentará o relatório sobre
habitação e crise social.
O Sr. Márfo Santiago - Boa tarde, O Grupo 1 reuniu-se esta
manhã para tomar conhecimento e analisar o projeto de
relatório elaborado pela comissão técnica institucional que
se debruçou sobre o tema habitação e crise social. Vou fazer
comentários rápidos a respeito do citado projeto de
relatório, no qual são analisados problemas relacionados com
o déficit habitacional, suas causas, as alternativas que a
população de baixa renda utiliza para resolver seu problema
de moradia e que conclui com a afirmação da necessidade de
se encarar a moradia como condição essencial da cidadania.
( Lê:)

"HABITAÇÃO E CRISE SOCIAL*
Projeto de Relatório da Comissão Técnica Interinstitucional

Habitação e Crise Social
Agosto/1993

Introdução
II - O Problema do Déficit Habitacional e Suas Causas
III - Alternativas da População de Baixa renda para

Resolver o Seu Problema de Moradia
IV - A Moradia como Condição da Cidadania
- Introdução
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Acompanhando a tendência brasileira de crescimento da
população urbana e de diminuição da população rural, nos
últimos 40 anos, a população mineira que reside em áreas
urbanas cresceu cerca de 7,2 milhões de habitantes.
Este fenômeno, determinado pelo modelo de concentração da
atividade econômica nas áreas mais urbanizadas, só tem
agravado as precárias condições de habitação da população
pobre nas cidades.
No ano de 1990, os indicadores de moradia e qualidade de

vida em Minas Gerais demonstravam que dos quase três milhões
e oitocentos mil domicílios existentes no Estado,
aproximadamente dois milhões e oitocentos mil localizavam-se
na zona urbana, e perto de 900 mil, na zona rural.
Estimava-se que, em 1990, havia 970.071 famílias com renda
inferior a três salários mínimos, algo acima de 4 milhões de
pessoas ou 26,3% da população. As estimativas, denunciam não
apenas uma perversa distribuição da renda, mas apontam
também para a ineficiência com que o Estado enfrenta o
quadro de pobreza e miséria, que gerou a situação de
exclusão social na qual as pessoas, para sobreviverem,
necessitam de absoluta assistência ou da caridade pública.
Historicamente, a situação da população carente reflete o
resultado do modelo econômico concentrador de renda e das
políticas governamentais que impedem sua participação no
processo de desenvolvimento econômico, na vida política e no
usufruto dos bens sociais.
II - O Problema do Déficit Habitacional e Suas Causas

Hoje, 77,32% da população do Estado de Minas Gerais vivem no
meio urbano. Desses, 24,94% vivem nos seus grandes e médios
centros. Isso, somado ao crescente empobrecimento da
população e á inércia dos programas governamentais, tem
gerado um imenso déficit habitacional, fenõmeno este que se
faz sentir de forma a guda junto á população de baixa renda.
Num Pais em que a população vive em condições tão

desiguais, verificam-se desigualdades enormes também nas
formas de morar. Aqui se fala da proliferação dos
assentamentos clandestinos afastados dos centros urbanos,
desprovidos de infra-estrutura e equipamentos básicos. Na
área rural, podem ser verificadas grandes diferenças
regionais, podendo ser identificadas facilmente áreas
extremamente pobres ao norte e nordeste, com residências
distantes dos locais onde se encontram os recursos e
serviços oficiais de saúde e educação, com grande
dificuldade para a obtenção de água para o consumo humano e
total ausência de saneamento.
Grandes aglomerados urbanos, com núcleos planejados,
organizados e bem equipados, convivem com uma 'cidade
irregular, clandestina, com habitações precárias e
subumanas", localizadas em áreas inadequadas, como nos
fundos dos vales, e em áreas sujeitas á erosão ou áreas de
domínio público, como margens de cãrreqos, rios e rodovias.
Tal realidade significa ainda uma maior corrosão da já
resumida renda familiar, que passa a ser consumida com o
alto custo do transporte coletivo. Deve-se destacar também o
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maior tempo gasto com os deslocamentos entre grandes
distâncias, e, por serem áreas de risco, sem infra-
estrutura, insalubres, poluídas, o aumento dos índices de
doenças e mortalidade infantil.
A miséria é distribuída desigualmente. Á região
metropolitana do Estado concentra 13% da miséria, enquanto
as demais ficam com os restantes 87%.
Grande parte dos problemas do uso do solo urbano e o
déficit habitacional se relacionam com a migração campo-
cidade, que foi acelerada pela concentração fundiária, pela
modernização da agricultura e pelo processo de
Industrialização capitalista dependente-
0 ritmo crescente do êxodo campo-cidade foi elevado pela
redução da oferta de trabalho no campo, pela expectativa de
melhores oportunidades de vida nas cidades e pelo
empobrecimento da população rural. Apesar disso, a população
que ainda permanece no campo desempenha importante papel na
produção de alimentos básicos, provisão de força de
trabalho, produção de matéria-prima vinculada ao processo
agroindustrial. abertura de fronteiras agrícolas.
Paradoxalmente, o crescimento da população urbana implica

aumento da demanda de alimentos básicos, que são produzidos
por uma população rural em decréscimo.
Esse continuo fluxo campo-cidade tem significado, ao longo

do tempo, um expressivo desafio ao processo de planejamento
do desenvolvimento das cidades de médio e grande porte.
Historicamente, o Estado não tem uma política habitacional
e sim programas, que, além de terem concentrado suas ações
apenas nos centros urbanos, não têm sido capazes de atender
á demanda por moradia, obrigando os novos habitantes da
cidade a condições subumanas de vida e à marginalização.
O mercado imobiliário desconsidera o limiar de pobreza e só
poderá tê-la presente se outros mecanismos promoverem esta
população às condições mínimas de subsistência. A legislação
urbanística visa a disciplinar o mercado imobiliário e
torna-se conseqüentemente excludente. Os agentes públicos
têm, via de regra, atuado na área de normalização
urbanística e deixado apenas os momentos de calamidade
pública para atender à população de baixa renda. Programas
habitacionais consideram quase sempre a ampliação do mercado
formal de moradias: contudo, os estratos de baixa renda
estão formal e materialmente excluídos de todo mercado que
implique poupança de longo prazo, já que a promoção da
subsistência é problemática.
Dados oficiais indicam que no Estado de Minas Gerais estão
faltando cerca de 900 mil moradias. Estima-se que, deste
total, são necessárias cerca de 700 mil unidades (mais de
78%), para abrigar famílias com renda de até três salários
mínimos. Multiplicando esse número pelo número médio de
pessoas que compõem uma unidade familiar (4,2), verifica-se
quão preocupante é a condição em que residem cerca de três
milhões de pessoas, perto de 20% da população deste Estado-
0 déficit habitacional do Estado (deficiência do estoque de
moradias, tanto em termos de insuficiência quantitativa
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quanto pela existência de unidades sem condições de
habitabilidade) está assim composto:
a) moradia conjunta (mais de uma família em uma mesma
unidade: 324 mil (36%);
b) moradia precária (improvisadas, incompletas, sem casa):

234 mil (26%);
c) moradia deficiente (regulares, sem infra-estrutura): 342

mil (38%).
A divisão regional desse déficit é a seguinte: Metalúrgica
e Campos das Vertentes: 38.56%; Sul de Minas: 15,10%; Zona
da Mata: 10,75%; Triângulo e Alto Paranaiba: 9,23%;
Noroeste: 9,09%; Rio Doce e Mucuri: 7,75%; Jequitinhonha:
5,33% e Alto São Francisco: 4,19%.
O Estado tem sido forçado, ao longo do tempo, a intervir na
questão habitacional, esboçando políticas pouco
conseqüentes, freqüentemente alteradas em razão de mudanças
na conjuntura político-económica.
III - Alternativas da População de Baixa Renda para

Resolver o Seu Problema de Moradia
Convencionou-se chamar de baixa renda ás famílias que
auferem rendimentos iguais ou inferiores a três salários
mínimos mensais. Nesse conjunto estão incluídas as famílias
indigentes, sem renda para aquisição sequer da cesta básica.
E exatamente nesses estratos que encontramos baixos níveis
de escolaridade, de saúde e altos índices de mortalidade
infantil
Essa população, ameaçada de sobrevivência, usa expediente
para ter acesso a qualquer forma de morar, a fim de poder
procurar as condições mínimas de subsistência, lutando
contra a miséria e pela vida.
As alternativas de acesso à moradia variam de acordo com o
grau de mobilização coletiva e a capacidade individual de
poupança. Os que se encontram em condições de ter acesso aos
limiares do mercado imobiliário optam por soluções
individuais, como loteamentos de periferia ou programas de
"casa própria".
A população que não pode se inserir nesse mercado passa a
habitar em favelas, acampamentos ou loteamentos
clandestinos, sempre acompanhada da conivência do poder
público, que não tem como atender a esta demanda. Cada uma
dessas formas de ocupação traz em seu bojo um tipo
especifico de carência. As carências principais encontradas
referem-se ao elevado grau de adensamento das áreas; á
ausência de infra-estrutura; às más condições de moradia
(lona, madeirite, adobe ou alvenaria deteriorada); à
localização em áreas de risco (instabilidade dos terrenos);
à insegurança da posse da terra e ao não-atendimento dos
serviços básicos de infra-estrutura. A partir de todas essas
carências, a qualidade de vida fica comprometida, uma vez
que as condições de habitabilidade são as piores possíveis e
que seus direitos de cidadãos são desconsiderados.
Favelas e acampamentos são soluções coletivas que denunciam
e criam problemas para o mercado imobiliário e os agentes
públicos, mas são soluções que a população de baixa renda
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encontra para poder prover sua subsistência. É absolutamente
impossível que a renda minguada da pobreza possa estar
comprometida com moradia, uma vez que ela não comporta
quaisquer dos cálculos da racionalidade do mercado
imobiliário.
Resta aos absolutamente miseráveis procurar abrigo sob as

pontes, marquises, viadutos e prédios abandonados da cidade.
A moradia é uma necessidade humana básica, direito
fundamental do cidadão. Vários grupos vêm exercitando sua
cidadania, na luta pela conquista da moradia, em movimentos
populares que passaram de uma perspectiva imediatista e
reivindicatt5ria para experiências concretas de ocupações,
mutirões, parcerias e autogestão.
Assim, se o problema dos agentes públicos e privados é o de
incluir os estratos de baixa renda no mercado imobiliário, o
da pobreza é de encontrar abrigo de acordo com sua condição
de vida.
IV - A Moradia como Condição da Cidadania
O exame anterior possibilitou-nos ver que a crise
habitacional encontra seus momentos cruciais nos últimos 30
anos, quando a relação campo-cidade se inverte, e a
população , que antes vivia explorada nas grandes
propriedades como diaristas, meeiros ou agregados ou
pequenos e médios proprietários, alinha-se a uma nova ordem
e vem reforçar o crescimento dos centros urbanos.
O quadro da situação de moradia no Estado de Minas Gerais
mostra que há carência de unidades. O desenvolvimento no
Brasil tem um caráter excludente e marginalizador. As
políticas sociais sempre foram precárias, muito aquém das
necessidades básicas dos mais pobres. Quando um pais chega á
situação do Brasil e tem um terço da população na pobreza
absoluta, metade desse terço na indigência, a questão fica
ainda mais dramática.
Entretanto, a dramaticidade da situação não parece tocar a
sociedade e o governo. Milhões de pessoas, vivendo sem um
mínimo de intimidade, privacidade e condições de higiene, ao
nosso lado, não conseguem mais provocar indignação ética em
ninguém. Acostumados a ver famílias morando debaixo de
viadutos, nas calçadas, nas áreas de riscos, em favelas,
consideramos isso como uma situação "normal", rotineira.
Parece que nossa sensibilidade e humanidade ficam embotadas.
A luta pelo direito à moradia digna para todos é uma luta
pela vida. Ter casa para morar é ter lugar estável de
convivência para a família, uma referência do cidadão,
condição primordial de cidadania. Os indivíduos que o Estado
não identifica nem encontra vivem em espaços clandestinos,
não são sujeitos de direito nem podem reivindicar direitos.
São os excluídos da nova ordem. Resulta dai a guerra que
lhes é movida no dia-a-dia, considerados como marginais, sem
lugar oficial de identificação, desconhecendo a ordem legal
e promovendo alternativas de fato de sobrevivência contra
todos os direitos do cidadão.
Se, a duras penas, o Estado reconheceu a luta pelo trabalho
digno como direito do cidadão, ele ainda não instituiu uma
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política digna de abrigo para os excluídos da cidadania com
programas de moradia. Fora do mercado, estão também alijados
do direito de morar.
Ser cidadão não é apenas contar com a proteção formal da
lei, é ter direito â cidade, poder formar, conformar e
transformar o espaço das relações. Não há lei para os
excluídos se não há programas de inclusão. Uma política
habitacional para a população de baixa renda não pode ter
como base o mercado presente.
E imprescindível, no momento, uma política habitacional que
tenha como prioridade a moradia popular e em que se
articulem o poder público federal, estadual, municipal e a
sociedade como um todo para solução do problema.!!
(* - Publicado de acordo com o texto original.)
Hoje pela manhã, após a análise desse projeto de relatório,
o Grupo 1 elaborou e aprovou algumas propostas, que serão
incluídas ao texto desse relatório. São elas:

- reconhecimento legal da moradia como necessidade humana
básica, direito fundamental do cidadão e condição primordial
de cidadania;
2 - implantação de uma política agrícola e agrária que

reduza a migração campo-cidade, através, principalmente, da
desconcentração fundiária e da criação de empregos rurais e
da instituição de programas sociais de saúde, educação,
etc.
3 - a Assembléia Legislativa de Minas Gerais deverá
realizar conferência estadual e conferências municipais para
discussão do tema saneamento básico e moradia (a estadual
precederá as municipais), onde sejam debatidos os programas
Habitar-Brasil e Morar-Município e outros programas
governamentais, bem como ações integradas;
4 - construção de casa própria para pessoas de até três
salários minimos, quando o solicitante não tenha casa
própria ou ainda não tenha sido atendido por programas
governamentais de assistência social;
5 - implementação de programa de habitação rural, com as

seguintes características:
- usuário: famílias rurais perfeitamente organizadas nas

suas diversas formas;
- autogestão: as formas organizadas da população rural;
- parceria: definida no processo de viabilidade do

programa;
- recursos: oriundos do orçamento público;
- forma de pagamento: equivalência por produtos oriundos da

pequena produção;
6 - estabelecimento de um sistema de parceria envolvendo o

empresariado, o poder público e os cidadãos, onde a cada um
caberia o seguinte: - empresário: terreno com urbanização
básica ( abertura de rios, demarcação de lotes, drenagem
pluvial); poder público: redes de água e de luz e
financiamento para compra de lotes e de "kits" de material
de construção, com projeto e acompanhamento técnico;
cidadão: construção da sua casa em regime de mutirão;
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7 - implementação de uma política nacional de empregos e
salários;
8 - urgência na implementação do programa de reforma
agrária voltada para a população de baixa renda;
9 - instituição do !!Ano Estadual da Moradia!! em 1994;
10 - esta proposta fala da necessidade de um imposto

progressivo sobre os imóveis que não cumpram sua função
social
11 - assegurar recursos orçamentários para moradia popular:
12 - criação do fundo estadual para moradia popular;
13 - que o Governo Estadual, a partir do cadastramento de
lotes e glebas, crie um banco de terras como reserva para
implementação habitacional, o qual contemple a população até
três salários mínimos;
14 - esta proposta diz respeito a um alerta à população

carente, para não se iludir com falsas promessas de
políticos, relativas a habitação, saúde, educação,
segurança, salário e emprego;
15 - rediscutir a Lei de Usucapião, com a participação da

população interessada, buscando corrigir distorções que têm
acirrado problemas de ocupação de terras rurais e urbanas,
ao invés de solucioná-los:
16 - agilizar os programas de urbanização de favelas, como

uma das soluções para se resolver o problema da moradia;
17 - implantar uma política que garanta a habitação, com

infra-estrutura, às famílias de baixa renda;
18 - construção de moradias financiadas pelas instituições

financeiras, como a Caixa Econômica Federal e a COHAB, cujas
prestações não ultrapassem, nunca. 20% do salário mínimo.
Isso é válido somente para trabalhadores de renda de um a
três salários mínimos;
19 - agilização dos processos de aprovação dos loteamentos,

de modo a possibilitar o financiamento das casas;
20 - divulgação, em todo o Estado, das tecnologias
desenvolvidas pelo CETEC, voltadas para a adequação das
moradias ao clima e às condições locais;
21 - implantação de políticas de financiamento aos
programas habitacionais desenvolvidos por instituições sem
fins lucrativos representativas da sociedade civil

Apresentação do Relatório do Grupo 2
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr.
Alceglan Monteiro, Coordenador do Grupo 2, que apresentará o
relatório sobre !!Habitação no Contexto Urbano".
O Sr. Alceglan Monteiro - (- Lê:)
"Introdução*
o processo de crescimento urbano de uma forma geral se
traduz na concentração dos meios de produção, das unidades
de gestão e da população em cidades e áreas metropolitanas
cada vez maiores.
Em Minas Gerais, constata-se que em 1990, segundo projeções
(1), a Região Metropolitana concentrava cerca de 1/4 da
população do estado e 1/3 da produção industrial do Estado.
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Os 20 maiores municípios (2).- apenas 3% dos 758 municípios
do Estado em 1991, abrigavam 41,7% da população urbana, ou
seja, quase metade da população urbana total.
Na década de 80 (3) o Estado prosseguiu se urbanizando
intensamente, o que significa que as áreas rurais estão
perdendo população para as áreas urbanas, gerando constantes
fluxos migratórios.O conjunto dos municípios com população
total entre 100 mil a 200 mil habitantes foi o que
apresentou a maior taxa anual de crescimento (3,29%) da
População total.
Os municípios menores de 100 mil habitantes estão se
urbanizando, mas as taxas de crescimento são inferiores á
taxa citada. Entretanto, para os municípios com população
maior que 10 mil e menor que 50 mil habitantes constatou-se
que as taxas totais de crescimento são inferiores à taxa de
crescimento vegetativo ou seja, estes municípios apesar de
continuarem crescendo em suas áreas urbanas, estão perdendo
população para outros centros urbanos mais dinâmicos.
A expansão urbana não tem sido acompanhada pela expansão

dos bens e serviços de consumo coletivo, apresentando-se de
forma fracionada e insuficiente. Esta escassez é mais
sentida por aqueles que dispõem de menos recursos.
O processo de urbanização reflete a lógica do processo
económico que distribui espaços diferenciais através dos
mecanismos de mercado, gerando situações contraditórias e
segregativas, essencialmente em três níveis:
- no da habitação em seu sentido amplo, talvez a mais

forte;
- no dos equipamentos coletivos (creches, escolas,

equipamentos esportivos, sociais, etc);
- no do transporte domicilio - trabalho.
A responsabilidade de fornecer à cidade os bens de consumo
coletivo, necessários para o processo produtivo e para
garantir a reprodução da força de trabalho, é atribuída ao
Estado, já que as empresas consideram as infra-estruturas -e
equipamentos como dados exteriores, que não são
suficientemente rentáveis para serem produzidas pelo
capital.
Não podendo atender ao conjunto das demandas sociais, O

Estado concentra seus investimentos naquelas funções urbanas
necessárias ao funcionamento do pólo dominante (do capital).
A atuação segregatória do Estado vem se agravando
principalmente na última década, face à crise econômica
vivida pelo pais, ao fracionamento e ao desmantelamento da
administração pública, fatores que vêm reduzindo os volumes
de investimento e a capacidade de gestão eficaz dos recursos
públicos.
A indefinição das políticas urbanas ou a sua não aplicação,
somada ao empobrecimento da população e á concentração cada
vez maior de renda, resultam em demandas habitacionais
brutais e em cidades cada vez mais segregatórias, com baixa
qualidade de vida.
Notas da introdução
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(1) - Dados do Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Diagnóstico, Vol.1.
(2) - Segundo Censo de 91, os 20 municípios com as maiores
publicações urbanas no Estado São:
- Belo Horizonte (2011036 hab); Contagem (419.365 hab);

Juiz de Fora (379.996 hab);Uberlãndia (357.848 hab); Montes
Claros (227.295 hab); Governador Valadares (214.981 hab);
Divinópolis (144.348 hab); Sete Lagoas (140.060 hab); Santa
Luzia -------(130.086 hab); Ribeirão das Neves (119.793
hab); Poços de Calas (105.223 hab); Teofilo Otoni (101.835
hab); Ibirité . . - (91.152 hab); Patos de Minas (87.228
hab); Coronel Fabriciano (85.629 hab); Conselheiro Lafaiete
(83.253 hab); Barbacena ... (83.246 hab).
(3) - A concentração de renda no Brasil atingiu em 1989
índice mais alto até então registrado pelo IBGE: 1% da
população economicamente ativa concentraram 15.9% da renda
nacional do trabalho, enquanto os io% mais pobres ficaram
com 0,7%.0 índice de GINI em 1981 foi de 0,57 e em 1989 de
0,652, demonstrando que a grande concentração de renda
vem aumentando-
Síntese da proposta
A crescente urbanização verificada no Estado de Minas

Gerais durante as últimas décadas denuncia um quadro
altamente distorcido e alarmante: cerca da metade da
população urbana se concentra em apenas 20 municípios,
enquanto a outra metade se distribui pelos outros 736
municípios mineiros. O consequente processo de caótica
expansão e ocupação urbanas de poucos municípios mineiros
gera problemas urbanos diversos, alguns insolúveis. Os
constantes fluxos migratórios de inúmeras cidades pequenas e
de áreas rurais para centros urbanos maiores demonstram que
os atuais problemas urbanos na realidade derivam de um
modelo de desenvolvimento não só inadequado como nocivo. Os
atuais problemas urbanos se traduzem no agravamento das
questões sociais, sendo o problema habitacional sua vertente
mais visível. Suas verdadeiras causas estão ancoradas no
ainda vigente e perverso modelo de concentração de renda,
que cada vez mais exclui populações da ordem produtiva e de
consumo.
Para o pais crescer sem atrelar-se a tais distorções sócio-
espaciais, que significam condenar 80% de sua população à
plena marginalização do processo produtivo (6), é preciso
mudar o perfil da estrutura produtiva do pais, tanto
agrícola e rural quanto industrial e urbana, voltando-a para
reais interesses do mercado interno e da grande maioria de
sua população.
O mercado interno, para se desenvolver e crescer, exige
melhor distribuição de renda, maciços investimentos em
habitação, infraestrutura urbana e serviços sociais, além de
políticas públicas eficazes de apoio aos pequenos e médios
empresários rurais e urbanos. Sugere-se que esta temática
seja discutida e aprofundada a seguir em um novo seminário,
"Distribuição de Renda e Desenvolvimento Auto-Sustentavel",
nos moldes do presente seminário.



384

Na realidade, qualquer política eficaz habitacional.
depende fundamentalmente de mudanças estruturais, á
semelhança das já promovidas em países capitalistas do
Primeiro Mundo.
As propostas para as questões habitacionais e urbanas
contidas neste documento não se constituem por si só em
medidas saneadoras, mas são elementos fundamentais para a
ação do poder público na condução do processo de
urbanização.
Do exposto nos itens anteriores, conclui-se estar
justificada a necessidade de democratizar o acesso à terra
urbana, iniciando-se pela consolidação de normas
urbanísticas.
Dentre os instrumentos de política urbana relacionados
destacam-se, os Planos Diretores por promoverem a ação
integrada dos agentes públicos e privados nos municípios.
Entretanto, não se justifica sua obrigatoriedade, já que sua
execução e implementação dependem, essencialmente, de
vontade política e de negociação entre os diversos agentes
envolvidos.
Como pré-requisito para regular o processo de urbanização
e ampliar as possibilidades de viabilização de programas
habitacionais melhor inseridos na estrutura urbana, faz-se
necessário consolidar as normas urbanísticas de parcelamento
e uso do solo, balizadas pela especificidade e complexidade
dos problemas urbanos de cada município.
Qualquer programa urbano hoje para ter sucesso precisa
ser gerido por esquemas complexos que envolvam os vários
agentes e atores da cena urbana. Reside ai talvez um dos
principais desafios do planejamento urbano e habitacional.
Soluções existem e passam certamente por um amplo processo

de participação que deve ser sempre discutido.
1 - A produção de habitação no Estado
O Governo Federal, considerando a necessidade de uma
atuação direta do poder público para enfrentar a carência
habitacional, criou o Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
pela Lei ng 4380 de 21 de agosto de 1964. O SFH foi criado
como mecanismo de captação da poupança popular com o
objetivo de financiar a aquisição de moradias para as
camadas de baixa renda. No entanto, uma avaliação do SFH no
período 1964/84 demonstra que apenas 12% dos recursos
disponíveis foram canalizados para o atendimento das
famílias de baixa renda. O SFH beneficiou principalmente os
agentes financeiros, os construtores e a classe média. Em
1985, o quadro existente no SFH apresentava as seguintes
características: baixo desempenho social; alto nível de
inadimplência e baixa liquidez do sistema. A crise se
agravou em 1986 com a incorporação das atividades do Banco
Nacional de Habitação pela Caixa Econômica Federal, sem uma
proposta clara para o setor. Do ponto de vista geral, a
contribuição do Sistema Financeiro da Habitação foi pouco
satisfatória para sanar a carência de moradias.
A q uestão da produção habitacional em larga escala, como a
demandada pelo processo de urbanização ainda em curso,
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apresenta uma série de dificuldades que exigem a
participação decisiva do Estado para dinamizar o setor.
As maiores dificuldades de barateamento da produção de
moradia, solução sempre buscada para atingir maior parcela
da população, residem em dois fatores: a propriedade privada
do solo urbano e a estrutura "arcaica" da construção civil.
A questão estrutural da construção civil está na baixa
produtividade do trabalho, ou seja, utiliza-se mais
intensamente a mão-de-obra do que outros setores
industriais.
O custo relativamente alto da mercadoria"habitação" e as
dificuldades para enfrentar esses problemas na esfera da
produção colocam um sério desafio na etapa de
comercialização. Normalmente os postulantes à compra de
habitação necessitam de vários anos para ressarcir o preço
estipulado para o imóvel, notadamente quando se trata da
camada mais pobre da população.
A necessidade de financiamento a longo prazo e a
impossibilidade de cobrança de taxas de juros elevadas, sob
pena de inviabilizar a comercialização das unidades
habitacionais, fazem com que esse capital de empréstimo se
desvalorize, tornando indispensável a atuação do Estado,
através de financiamentos específicos. Na ausência do
Estado, a produção Imobiliária pela iniciativa privada se
reduz, com consequências agravadas para a população de baixa
renda-
Considerando o acesso à habitação como uma necessidade
social, tem-se que atentar para o caráter redistributivo da
política habitacional. Dadas as Imposições da produção e da
comercialização, a habitação, especialmente no que se refere
ás camadas de renda mais baixa, só se viabiliza quando
subsidiada. Sob estas
condições as ações seriam maximizadas se o financiamento
fosse coberto fundamentalmente por parte dos ganhos de
capital e dirigido para os setores de mais baixa renda; por
outro lado, o maior grau de iniquidade social estaria no
financiamento de habitação para as camadas de maior renda
pela poupança dos assalariados.
A crônica escassez de recursos públicos e a situação
precária dos trabalhadorese traduzem dilemas insolúveis na
produção da habitação. A tendência do Estado tem sido:
tentar baratear a produção de casas pela substituição de
produtores privados por agências públicas sem fins
lucrativos, mas que, na verdade, não levou à redução dos
custos devido a inoperância do excesso de burocracia;
procurar reduzir ao máximo o preço dos terrenos, afastando
os investimentos das áreas urbanas melhor servidas; ampliar
as vantagens para o financiamento e comercialização de
imóveis populares.
Apesar de todos os esforços, as casas ainda são muito caras
para a maioria dos setores de baixa renda, estabelecendo-se
um impasse:
- maior subsidio significa menor produção de casas:
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- remuneração mais adequada do investimento resulta em
exclusão de parcela considerável da população dos
programas habitacionais.
Ressalta-se, que, mesmo os programas habitacionais
alternativos, não conseguem responder às necessidades da
população de mais baixa renda devido a sua condição de
extrema pobreza. Mesmo que viabilizado o acesso, é
impossível para estas famílias responder pelos gastos
decorrentes dos benefícios da moradia, como tarifas e preços
públicos (contas de água, luz, esgoto, transporte, etc.)
Na realidade o que se constata é que, enquanto persistir a

atual estrutura produtiva, com suas conseqüências de extrema
concentração de renda, os problemas sociais, ai englobada a
carência habitacional, tendem a se agravar. Â agudeza das
crises económica e da administração pública exacerba esses
problemas.
Entretanto, nada justifica a inatividade do Estado em

relação à carência habitacional. Considera-se que a questão
extrapola a produção e a comercialização de moradias,
devendo ser tratada no âmbito das questões urbanas,
evitando-se a visão estritamente setorial, que tende a
relevar aspectos mais amplos que condicionam a produção
habitacional.
2 - Á produção do espaço urbano
Conforme análise anterior, grande parte do problema
habitacional pode ser atribuída ás dificuldades de acesso á
terra urbana.
E neste aspecto que se acredita estar o centro da questão a

ser discutida no subtema 2 - Habitação No Contexto Urbano.
Ai também se baseia o conceito de habitação. Ou seja, a casa
ou apartamento por si só não são habitação. Esta só é
completa quando associada às facilidades urbanas em sentido
amplo. Ou seja, além de sinônimo de infra-estrutura social
básica, como água, esgotos, escolas, etc, o conceito de
facilidades diz respeito á acessibilidade aos locais
freqüentados cotidianamente pelo cidadão, seja para o
trabalho, para o lazer ou para as suas demais necessidades
básicas.
Este tipo de conceituação nos remete diretamente à

discussão da reforma urbana e do direito à cidadania.
Com esta afirmação quer-se enfatizar que questões

especificamente urbanas, como o acesso á terra, á habitação
e a serviços e equipamentos urbanos essenciais, não haviam,
até o processo constituinte de 1988, sido pensadas e
equacionadas em termos de proposições de medidas e ações
efetivas.
Á nova política urbana que se estabelece a partir de então
está merecendo reflexões no sentido de buscar formas de
desenvolver e colocar em prática novos instrumentos de
gestão pública ao nível urbano, condição essencial para a
política habitacional. Esses instrumentos surgem a partir do
capitulo da política urbana na Constituição de 1988 e seus
desdobramentos, que foram incorporados às Leis Orgânicas
Municipais.
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Frente aos novos dispositivos constitucionais, os
instrumentos de política fundiária urbana que podem ser
usados nas cidades brasileiras para o controle do processo
de formação e apropriação privada das rendas da terra urbana
são tributários (IPTU, Contribuição de melhoria);
normativos (plano diretor, zoneamento, solo criado,
parcelamento do solo, operações interligadas, parcelamento
ou edificação compulsória, flexibilização e simplificação
das normas e exigências urbnanisticas) e de intervenção
direta (banco de terras, política de investimentos públicos,
direito de preempção).
A partir do principio geral que determina o cumprimento da
função social da propriedade urbana, nos termos das
exigências de organização urbana expressas no plano diretor
(Art. 182), a Constituição Federal estabelece a
obrigatoriedade deste instrumento de política (o Plano),
cuja adoção poderá levar a dois resultados distintos. Ou
sej a, tanto o plano poderá constituir-se em excelente
estratégia para a produção de um espaço urbano democrático,
quanto para consolidar e reforçar estruturas urbanas
excludentes, marcadas pela segregação sõcio-espacial, como
tem sido o resultado de tentativas anteriores de
instrumentos de política urbana, a exemplo das Leis de Uso e
Ocupação do Solo ou de Parcelamento. E necessário, portanto,
questionar se a um processo de democratização política,
expresso no texto constitucional, poder-se-ão, a partir de
uma nova política urbana, também expressa naquele texto e
nos textos de Leis Orgânicas Municipais, obter avanços para
a (re) conquista da cidadania. Entende-se que esta
cidadania, que passa pelo processo de democratização do
acesso ao solo urbano e aos equipamentos sociais básicos,
não será alcançada de forma automática, como simples
consequência de medidas e instrumentos socialmente justos em
termos de sua formulação; ou seja, dependendo do contexto
económico, social e, principalmente, político em que, por
exemplo, um plano diretor for formulado e inplementado, ele
poderá ou não constituir-se em instrumento de reforma
urbana-
0 importante é que o elemento chave a ser considerado é a

questão da preponderância da função social da terra urbana.
O objetivo é promover e facilitar o acesso ás terras urbanas
melhor localizadas, dotadas de serviços urbanos e mantidas
ociosas. Para isto exige-se uma série de instrumentos -
entre eles a implantação do parcelamento ei ou edificação
compulsórios, imposto predial e territorial progressivo, o
usucapião e a desapropriação para fins sociais, paga com
títulos da divida pública - imprescindíveis á solução dos
problemas habitacionais, principalmente nas maiores cidades.
Apesar dos avanços com a inclusão da política urbana e o

carater da função social da propriedade, a habitação não foi
considerada, surpreendentemente, como um direito social pela
Constituição Federal.
A Constituição Federal, quando não estabelece que as

diretrizes de política habitacional são de competência da
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União,dá abertura para mudanças a partir dos Estados. Por
outro lado,destaca como competência comum juntamente com
Estados e Municípios, o combate das causas da pobreza e dos
fatores de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos.
Se por um lado, o nível de pobreza crescente da população,
resultado da crise econômica nacional (4), vem
intensificando a carência e o déficit de moradias, por
outro, os Governos Estaduais e Municipais vêm se mostrando
financeiramente desamparados para efetivar seus programas
habitacionais. A extensão do BNH e a redução dos recursos
para financiamento da casa própria só têm feito exacerbar a
crise da moradia, sem que os poderes estadual ou
municipal, cujas ações estiveram sempre sob a dependência
de recursos da União, tenham a capacidade de suprir as
demandas crescentes por habitações.
A situação habitacional mineira indica a necessidade de
encarar a questão, no ãmbito dos grandes problemas sociais,
como uma responsabilidade pública prioritária. O
encaminhamento de soluções transcende o âmbito
exclusivamente municipal e regional e supõe medidas de
caráter geral, inclusive na área de competência do Governo
Federal
Em decorrência, urge a formulação de uma política estadual

de habitação, que possibilite a coordenação das ações do
setor público no Estado, visando a uma melhor distribuição
dos recursos financeiros e prioridades de ação-
3 - A questão ambiental
Caso variáveis ambientais continuarem negligenciadas até

mesmo quando há planejamento urbano, caminhar-se-á a passos
largos para a formação de um espaço urbano insalubre e
inadequado para quaisquer ecosistemas em equilíbrio.
Subprodutos de nosso modelo econômico, as externalidades

ambientais negativas e processos transformadores de energia
para a produção de bens e para transportes,(citando-se só
estes dois), causam o caos ambiental em cidades com centenas
de milhares de habitantes.
Bens públicos de uso comum como o ar, a água e o silêncio
(5) vem atingindo níveis inaceitáveis de poluição.
As cidades quanto mais "entalpizadas" mais "entropizam"
seus arredores, ou seja, causam uma desordem no fluxo de
energia e de matéria.
Urge diagnosticar o grau de enfermidade das grandes

cidades, como parte de um planejamento global para o Estado:
o Zoneamento Econônico Ecológico.
Os recursos naturais, vinculados á cultura e aptidões
locais e regionais, são fatores definidores para políticas
amplas de renda, saúde, educação e habitação entre outros.
Por outro lado, cidades de até 100 mil habitantes também
vêm negligenciando variáveis ambientais. Nestas, e no meio
rural,a questão ambiental é, primeiramente, sanitária. Como
ilustração, apenas 0,3% dos esgotos produzidos recebem
qualquer tipo de tratamento; os lixões a céu aberto -
grandes focos de vetores - continuam existindo, assim como,
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a subhabitação, habitat ideal para o barbeiro - transmissor
da doença de Chagas --
A questão ambiental é uma questão de educação e de
planejamento urbano.
Mais que legislação, falta participação cidadã.
A habitação é um componente neste contexto nada promissor
em termos de salubridade e aprazibilidade, elementos
necessários para o bem estar psíquico e social da
coletividade

- Publicado de acordo com o texto original.)
Em seguida, apresentarei as proposições que foram aprovadas

pelo nosso grupo. (- Lê:)
- ação preventiva e emergencial sobre os assentamentos

em áreas de risco, com prioridade para aquelas ocupadas por
população de baixa renda;
2 - assistência técnica e financeira às iniciativas locais
de programas alternativos de habitação de caráter
participativo e comunitário;
3 - a) elaborar políticas para ampliações do mercado de
imóveis para aluguel visando melhorar o acesso das
populações mais carentes a este mercado;
b) criação de uma política abrangente relativa às
habitações de aluguel, facilitando sua produção e
contemplando os interesses das partes;
4 - apoio aos programas de legalização, regularização,
melhoria e urbanização dos assentamentos habitacionais
irregulares;
5 - definição de políticas habitacional e urbana, com
estabelecimento de linhas de financiamento, programas e
fontes de recursos;
€ - abertura de linha de financiamento para restauração de
habitações tombadas, com acompanhamento técnico;
7 - incentivo ao desenvolvimento de tecnologias que

facilitem a produção em massa de habitações a curto prazo e
a custos mais baixos;
8 - ampliação da capacitação técnica, administrativa e
operacional das administrações estadual e municipal
implicadas na habitação popular;
9 - a) implantação de programas de produção e financiamento
para aquisição de materiais de construção através de
associações ou individualizada;
b) implantação de programas de financiamento de materiais

de construção para iniciativas comunitárias de habitação e
áreas carentes, com fiscalização;
lo - priorização de programas habitacionais e das

iniciativas comunitárias que integrem a produção de unidades
e a constituição de formas associadas de produção de bens e
serviços, fazendo com que, a par da oferta de moradias, se
gerem também fontes de renda e trabalho para os moradores;
11 - ação conjunta do Estado e municípios ou conjunto de
municípios para a integração de suas políticas
habitacionais;
12 - ampliação dos instrumentos que possibilitem a

intervenção do poder público no mercado de terras urbanas,
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visando à implantação de políticas habitacionais de
interesse social;
13 - democratização e consolidação das normas urbanísticas,

em especial as referentes ao parcelamento do uso do solo;
14 - implantação de mecanismos tributários para diminuir a

retenção especulativa da terra urbana;
15 - inclusão de variáveis ambientais no estabelecimento de

políticas urbanas e de seus instrumentos;
16 - abordagem regionalizada da questão habitacional, a

partir do zoneamento econômico e ecológico, estabelecido em
parceria entre Estado e municípios;
17 - assistir técnica e financeiramente os municípios na

elaboração e implantação de Planos Diretores;
18 - realização de seminário legislativo para discutir o
modelo econômico, a distribuição de renda e o
desenvolvimento auto-sustentável
19 - institucionalizar a participação comunitária na

elaboração e execução das políticas urbanas e habitacionais;
20 - estimulo à implantação de planos de assentamento
rural, para reversão do fluxo migratório;
21 - sistematização na divulgação de dado sobre programas

existentes, em nível federal, estadual e municipal,
informando sobre suas características, dotações e
realizações-"

- Publicado de acordo com o texto original.)
Aqui, concluo a apresentação das propostas feitas pelo

Grupo 2. Muito obrigado.
Apresentação do Relatório do Grupo 3

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João Vicente
Lucato, Coordenador do Grupo 3, que apresentará um relatório
sobre 'Produção de Habitação e Processo Tecnológico.
O Sr. João Vicente Lucato - (- Lê:)

Tema 1: Habitação e Cidadania*
Subtema III: Produção de Habitação e Processo Tecnológico
A Comissão Técnica Institucional - CTI - encarregada de
produzir um projeto de relatório correspondente ao subtema
em epígrafe elaborou o presente documento, que vem endossado
pelos seus respectivos representantes.
A questão da produção habitacional extrapola os aspectos
técnicos, sendo altamente influenciada pelos aspectos
políticos, econômicos, financeiros, culturais, sociais,
ambientais, Centre outros. Os estudos relativos a processos
tecnológicos transcendem à unidade habitacional, permeando
pelo espaço urbanizado local e suas relações com os
ambientes natural e construido.
A descontinuidade nas políticas econômica nacional e
administrativas regionais tem prejudicado gravemente a
produção habitacional. A inadequada política agrária tem
inibido a produção de habitações rurais, além de provocar o
êxodo para os centros urbanos, agravando o desequilibrio
entre a oferta e a demanda de moradias, nos dois setores.
Por sua vez, praticamente todo tipo de organização estatal
que se imagina necessário já existe, havendo necessidade de
melhorar a articulação-cooperação entre eles, reduzir a
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superposição de atribuições e melhorar a eficiência dos
meios. A interferência do Governo tem mais prejudicado o
desempenho dos seus órgãos do que ajudado, e o déficit de
cerca de 14 milhões de moradias é um dos reflexos desses e
outros problemas políticos.
O estado atual da arte em produção habitacional e processo
tecnológico é caracterizado por uma estrutura altamente
caótica, onde poucas empresas investem em desenvolvimento
tecnológico e normalização, enquanto que a grande maioria
produz projetos e obras com técnicas e métodos extremamente
ultrapassados, administram com baixissimo controle de
qualidade e alto grau de desperdícios, tanto de materiais
quanto de mão-de-obra, além de gerar graves danos
ambientais, tais como desmates, erosões, assoreamentos,
poluição hidrica, sonora, visual e do solo, dentre outros. A
formação de mão-de-obra, na sua grande maioria, é feita de
leigo para leigo, sem qualquer orientação formal, onde os
erros e vícios são mais ampliados do que corrigidos, e os
índices de acidentes de trabalho atingem níveis
inaceitáveis.
Analisados os múltiplos aspectos desse contexto, recomenda-
se o seguinte:
Propostas:
1 - Instituir um Centro de Informação Tecnológica sobre

Ambiente Construido, o qual abrigará, dentre outras coisas,
um banco de dados sobre o assunto. Entenda-se por ambiente
construido a habitação e toda infra-estrutura, no meio
urbano ou rural
2 - Promover levantamento, análise, cadastramento e
divulgação de técnicas, métodos, normas e outros dados
existentes que interessem ao setor, bem como dos principais
projetos arquitetônicos, urbanísticos e de infra-estrutura
já desenvolvidos, e dos principais modelos de organização
social, política e empresarial e administrativa conhecidos
para produção de habitação e sua infra-estrutura, tudo isso
referente a moradia urbana e rural.
3 - Promover o desenvolvimento de novas técnicas, métodos,
normas, padrões, projetos e modelos organizacionais, a
partir do conhecimento do estado atual da arte, tudo
relativo à moradia urbana e rural, considerando,
prioritariamente, o conforto do usuário, a durabilidade das
construções e a facilidade de manutenção.
4 - Promover a difusão do estado da técnica, com programas
ativos, e não passivos, e com o estabelecimento de
prioridades que visem a uma diminuição drástica nos
desperdícios, erros técnicos mais grosseiros, danos
ambientais e outros vícios graves que vêm ocorrendo no
setor.
5 - Promover o treinamento, desenvolvimento e humanização

do pessoal da construção civil, e dos grupos de
autoconstrutores, como condição indispensável ao
aperfeiçoamento do sistema.
6 - Inserir no currículo escolar básico, ou na extensão
curricular, especialmente das populações rural e de baixa
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renda, instruções elementares sobre construção, conservação
e utilização adequadas da moradia e da sua infra-estrutura,
bem como sobre salubridade da habitação-
7 - Enfatizar a implementação de Planejamento Plurianual
integrado entre todos os órgãos envolvidos no processo da
produção de habitação e nos serviços públicos, com a
garantia de fontes de receita permanente e constante,
8 - Canalizar subsídios na produção de habitação de baixa
renda, prioritariamente para a aquisição da terra, infra-
estrutura urbana, os materiais de construção e a orientação
técnica, já que a prática tem mostrado que as populações de
baixa renda têm uma grande disposição para construir,
ampliar e melhorar suas casas.
9 - Fornecer, para habitação de baixa renda, opções de
projetos existentes no Banco de Dados e orientação técnica
subsidiadas, e que sejam os favorecidos desobrigados de
pagamento de taxas de: aprovação de projetos; "habite-se";
anotação de responsabilidade técnica; serviços de cartório
similares.
9.1 - Orientar, tecnicamente, as Prefeituras, comunidades e
outros setores no sentido de flexibilizar as exigências
quanto á aprovação e regularização de moradias para
população de baixa renda, incluindo assessoria para
elaboração de opções de projetos populares.
9.2 - Sugerir a adequação dos códigos de obras municipais,
normas das empresas concessionárias dos serviços públicos à
realidade da moradia popular.
9.3 - Criar e divulgar cartilhas, a exemplo da cartilha
"Como Construir", incorporando sugestões de plantas básicas
de pequeno porte (IAS), orientações técnicas de construir
(CREA. SENGE) e novas tecnologias (CETEC).
10 - Incentivar e priorizar, na produção de habitação,

inclusive recorrendo à oportuna regulamentação das leis
municipais de uso do solo, a ocupação dos espaços já
urbanizados, tendo em vista os altos custos de infra-
estrutura urbana de novos loteamentos.
li - Incrementar a legalização, a urbanização e a

humanização de favelas, com métodos e técnicas apropriados,
precedidas de estudos e pesquisas específicos que forem
julgados necessários -
12 - Explorar melhor, na criação de novos loteamentos ou

conjuntos habitacionais, a concepção que ora chamaremos de
Núcleos Integrados Auto-Suficientes, constituídos por
residências, serviços e comércio de bairro, equipamentos
comunitários, lazer, e, principalmente, fontes de emprego.
13 - "caput" - Incentivar a formação de grupos

associativos, visando apoiar o pequeno e médio construtores,
os trabalhadores, fornecedores, os grupos de autoconstrução
e o sistema em geral, tanto urbano quanto rural, oferecendo
serviços de:
13.1 - Administração da oferta e procura de mão-de-obra.
13.2 - Treinamento e manutenção de equipes para alocação em

obras e serviços de curta duração.
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13.3 - Coleta e controle de preços, inclusive viabilizando
a contratação combinada de materiais e serviços
13.4 - Alocação de máquinas e equipamentos.
13.5 - Consultoria, treinamento, estágios, despachantes,

assistência médica e social e outros.
13.6 - Apoio ao aproveitamento ou reciclagem de materiais

usados, terra e entulho.
13.7 - Orientação relativa a proteção ambiental.
13.8 - Outros serviços de interesse do setor.
14 - Aproveitar ao máximo as estruturas organizacionais já

existentes no Estado e nos municípios para administração do
Centro de Informação Tecnológica, bem como para
implementação das demais medidas aqui sugeridas. Entretanto,
considera-se fundamental que sejam instituídos Conselhos
Curadores para atuarem sobre os órgãos de Governo, com ampla
representação das entidades de classe, especialmente
daquelas que são o objeto das atividades do respectivo
órgão, visando garantir a transparência e a eficácia dessas
entidades, predicados freqüentemente insatisfatórios nos
órgãos existentes.
14.1 - Definir a constituição do conselho e suas

respectivas atribuições. A eleição dos membros desse
conselho deve ser direta, com participação entre seus
membros dos diversos segmentos da sociedade: entidades,
fundações e sindicatos. A transparência de sua administração
deve ser transmitida por meio de comunicação satisfatória a
seus clientes.
15 - Financiar pesquisas a profissionais liberais que

tenham interesse especifico e direto de propor soluções
imediatas para a área de habitação, facilitando também o
apoio dos órgãos públicos para dar-se respaldo científico ás
mesmas.
16 - Promover o embasamento laboratorial de testes físicos,

onde as novas tecnologias desenvolvidas seriam testadas
dentro de critérios normativos já existentes, levando em
consideração os aspectos de segurança e economia.
Algumas justificativas ou esclarecimentos referentes às
propostas aqui apresentadas:
a) Sobre o Banco de Dados (item 1) e Análises de Dados
(item 2)
O banco de dados deverá ser alimentado pelos levantamentos
realizados, pelas pesquisas desenvolvidas, por seminários,
congressos, teses e dissertações, pelo resultado de
concursos públicos de idéias criativas sobre o tema e outras
contribuições.
Sempre que se julgar necessário, os dados que chegarem ao
banco serão analisados e breves comentários deverão indicar
a aplicabilidade, vantagens e desvantagens do método ou
elemento em questão e em que circunstância é recomendado.
Essas análises, quando for o caso, devem passar por equipes
multidisciplinares. e, quando se destinar á população de
baixa renda, devem-se ouvir os representantes desses
usuários, visando evitar dissonâncias com a realidade dessas
populações.
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O Centro de Informação Tecnolõgica, seu banco de dados e os
programas e projetos aqui sugeridos devem ser
interiorizados, na medida do possível e da necessidade, em
nível de Prefeituras, distritos e pólos regionais.
Os referidos programas e projetos devem ser incrementados
pelo Centro de Informação Tecnológica, podendo também ser de
iniciativas independentes e associadas.
b) Sobre Programas Ativos de Difusão (item 4)
Entenda-se por programas ativos aqueles empenhados em levar
a informação aonde ela deve chegar, com objetividade de
propósitos, ao contrário do programa passivo que deixa a
informação na "prateleira" até que o interessado a descubra.
Exemplificando: existem técnicas e procedimentos
extremamente simples e eficazes, mas só uma minoria os
utiliza, enquanto que a maioria continua sem ao menos saber
da existência dessas informações.
c) Sobre Recursos Humanos (item 5)
O maior patrimônio de qualquer organização é o seu pessoal.
Particularmente na construção civil, os recursos humanos são
decisivos nos resultados da qualidade, produtividade e
racionalidade, inclusive com reflexos diretos nos lucros.
Para um bom trabalho, o homem tem que estar alimentado,
assistido, treinado e despreocupado consigo e com os seus
familiares, sua remuneração tem que ser justa e as condições
gerais de trabalho devem proporcionar-lhe estimulo ao seu
aperfeiçoamento e desejo de compartilhar do sucesso da
organização a que ele pertença. A propósito, as empresas que
têm investido em seu pessoal jamais regrediram nessa
postura, tal a recompensa que têm alcançado.
Para o treinamento especificamente, devem-se utilizar e

apoiar os recursos existentes (ex. SENAI e demais escolas) e
os grupos associativos, que dificilmente seriam feitos por
pequenos construtores, principalmente devido á alta
rotatividade dos trabalhadores desse setor.
d) Sobre Currículo Escolar Básico (item 6)
Tal ensino contribuirá na viabilidade das autoconstruções,

das ampliações e conservações, além de evitar que certas
tecnologias apropriadas sejam inviabilizadas pelo mau uso
Saber usar e conservar o ambiente construido é importante e
precisa ser ensinado.
e) Sobre Núcleos Integrados Auto-Suficientes (item 12)
Essa concepção visa minimizar os deslocamentos dos

moradores, o que ajuda a viabilizar a moradia, a cidadania e
a qualidade de vida. Ela deve ser também explorada e
incentivada em relação aos conjuntos residenciais já
instalados e, reciprocamente, em relação ás fontes de
emprego já existentes. Sua aplicabilidade refere-se tanto a
áreas urbanas quanto rurais.
f) Sobre Grupos Associativos (item 13)
Os Grupos Associativos, tipo Cooperativas, poderão prestar
vários serviços aos diversos segmentos do setor. Esses
serviços atualmente não existem ou são realizados
desordenadamente. Os serviços prestados pelo SINE e SENAI
são alguns dos exemplos a serem copiados, incentivados e
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expandidos. Esses e outros serviços que não são
viabilizáveis por um pequeno construtor, distribuidor ou
autônomo individual o são por uma associação deles.
g) Sobre Conselhos Curadores (item 14)
Entende-se que um dos motivos da ineficiência dos órgãos de
Governo é que o mesmo grupo político que os dirige é que
cobra o seu desempenho. Só um conselho de alto nível,
efetivamente representativo das entidades civis e dos
interesses pelo produto esperado do respectivo órgão, com
poderes para atuar e cobrar responsabilidades, não
subordinado á gestão política passageira, poderá contribuir
para que eles atinjam a finalidade a que se propõem.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Esse é o conteúdo do relatório do subtema III, aprovado

hoje, de manhã.
Conferência da Ora. Erminia Maricato

O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra à Ora. Erminia Maricato, conferencista convidada
para esta reunião, a qual discorrerá sobre o tema Habitação
e Cidadania' e disporá de 30 minutos para sua exposição, de
acordo com o regulamento do seminário.
A Ora. Erminia Maricato - Queria agradecer o convite.
Realmente estou muito honrada de estar aqui com vocês. Estou
admirada pelo esforço que a Assembléia Legislativa está
fazendo para discutir uma questão que tem sido tão pouco
enfrentada nos últimos anos no Brasil, apesar de sua
dimensão. Não há outro caminho para a solução do problema da
moradia em nosso Pais, se não esse da negociação entre os
atores e os agentes que participam da produção do espaço
construido. Evidentemente, temos contradições e diferentes
interesses entre cada setor que se faz representar nesta
negociação, mas sabemos que essa política vai ser tanto
mais viável quanto mais conseguirmos avançar numa proposta
que seja hegemõnica, não homogênea, nas hegemônica, o que é
diferente.
Li o relatório que vocês elaboraram antes da reunião de
hoje e vi que houve um grande avanço em relação àquelas
propostas, na sessão de hoje. Tentei trabalhar um pouco em
cima dos temas que vocês elegeram. Queria fazer o alerta de
que nossa experiência, embora significativa, porque foi numa
cidade da dimensão de um pais, foi especifica para a cidade
de São Paulo. Portanto, chamo a atenção para as
especificidades. Cada caso é um caso, principalmente quando
se trata de habitação e política urbana. Cada cidade é uma
cidade, cada sitio é um sitio. Mas podemos, sem dúvida,
trabalhar no sentido do esforço que vocês estão fazendo,
buscando diretrizes gerais. Podemos trocar experiências,
principalmente neste momento, quando está caracterizada a
falência do Sistema Financeiro de Habitação no Brasil,
instituído em 1964. E preciso trocar essas experiências,
para que cada um de nós avance com a experiência do outro.
Trouxe um conjunto pequeno de "slides", que são parte de
uma documentação farta do que foi feito na cidade de São
Paulo, onde concluímos a construção de 27 mil moradias,
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iniciamos outras 15 mil e desapropriamos terra para mais 40
mil. Trabalhamos na urbanização de 135 favelas. Isso é muito
pouco, pois São Paulo tem 1.600 núcleos de favela. Mas
atingimos, na urbanização de favelas, 80 mil pessoas.
Trabalhamos, também, com programas de cortiço, e áreas de
risco. Destas retiramos 20 mil famílias.
Vou mostrar para vocês a imagem de um conjunto

habitacional, que representa um desastre, excepcional, pelo
tamanho do conjunto, mas que é muito comum nas cidades
brasileiras. E muito mais regra do que exceção os conjuntos
habitacionais construidos nos últimos 25 anos apresentarem
os erros q ue vou mostrar a vocês.
Em primeiro lugar, quero falar da questão de como a
política habitacional brasileira tem dado as costas para a
questão urbana; de como é que se constroem, por incrível que
pareça, habitações nas cidades, sem se levar em consideração
a política urbana. (-Projeção de "slides".) Isso que vocês
estão vendo é pedaço de um conjunto habitacional, como
muitos dos que vocês conhecem. São habitações padronizadas.
Notem onde esse conjunto está situado: cercado de área
verde, ele está localizado a 40km do centro da cidade. Foi
construido numa região onde a condição geotécnica do solo
não indicava boa qualidade para tal construção, já que o
solo era sujeito a erosão. Enfim, um projeto equivocado.
Quando assumimos a Prefeitura, recebemos esse conjunto, que
já estava em construção. O que estamos mostrando agora
corresponde a meados da nossa gestão, de 1989 a 1992. Esse
conjunto contou com o aval da Caixa Econômica Federal, com
toda a equipe técnica da 00H48 de São Paulo, com recursos do
FGTS para a construção de 15 mil unidades. A erosão era tão
grave, quando assumimos, que tivemos de investir
US$4.000.000,00 para salvar o terreno, que estava ameaçando
as próprias obras. Infelizmente, a imagem está um pouco
prejudicada, pelo seu tamanho, mas tudo isso é um processo
erosivo que caminhou para essa baixada. Podemos observar que
houve um equivoco em relação à paisagem e ao ambiente.
Tudo isso saiu muito caro. Fizemos o cálculo do que foi
investido nesse conjunto mais o que a Prefeitura investiu
para assegurar a continuidade da obra: o total daria para
cada mutuário comprar um apartamento de dois quartos num
bairro de classe média.
Esse desperdício do dinheiro público tem sido uma constante
na política habitacional no Brasil. Por quê? Vamos abordar
as causas disso tudo, aqui.
(Projeção do segundo "slide".) Esse conjunto tem o nome de

Santa Etelvina e situa-se na zona leste de São Paulo. Aqui
vocês estão vendo o terreno onde, posteriormente, foi
construido o edifício. E uma foto do inicio da construção.
Pegamos o projeto já contratado com a Caixa Econômica
Federal. Os custos de terraplenagens criminosas como essa
chegam a custar até o limite do que estabelece o contrato
federal, e não até o limite do que o terreno necessita.
Houve um exagero na remoção de terra, nesse caso.
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Vocês estão vendo ai esse vale. Trata-se de área com
ocupação comercial, de um conjunto preexistente naquele
local. O material sólido, varrido das encostas pelas chuvas
vai todo para o vale e precisa ser retirado com auxilio de
trator. Esse barro entupiu todo o sistema de esgoto e de
drenagem do conjunto preexistente.
Vocês estão vendo, atrás, o que era a vegetação original
seria possível, com outro projeto, ocupar esta área de uma
forma mais inteligente.
Esse caso destaca a primeira questão que se levanta quando

se trata de política habitacional: a política fundiária, a
localização dos conjuntos habitacionais. Na Prefeitura de
São Paulo, definimos a construção de conjuntos menores, ao
contrário desses megaconjuntos, que constituem depósitos de
pessoas, localizados longe da cidade e que trazem problemas
para essa mesma cidade, como um todo, nos transportes, nos
equipamentos, e na infra-estrutura, que tem que ser levada
até essas áreas longínquas. Essas áreas são baratas, mas na
hora da desapropriação tornam-se muito caras quando é
contabilizado o custo da extensão da infra-estrutura. Quanto
a esta infra-estrutura, é preciso que todos saibam que ela
não é paga pelo mutuário. 0 dinheiro sai do bolso de todos
os contribuintes da cidade.
Aqui, vocês estão vendo um dos 80 conjuntos habitacionais,
que a Prefeitura de São Paulo fez. Eles são menores, mais
inseridos na malha urbana, ou seja, a terra foi um pouco
mais cara, mas o conjunto saiu mais barato pelo fato de não
exigir grandes obras de infra-estrutura.
Vocês estão vendo, ai, que este é um terreno acidentado,
mas houve uma forma de ocupação bastante "soft" e adequada
ao terreno. Trabalhamos com o mínimo de movimento de terra
possível. Este conjunto foi um dos que foram feitos por
mutirão, na Prefeitura de São Paulo. A associação, que se
conveniava com a Prefeitura, recebia o dinheiro, o projeto
era aprovado pela Prefeitura, e o dinheiro era usado para se
contratar assessoria técnica, pagar o projeto e comprar
material de construção, entre outras previsões que estavam
no convênio. Nesse caso, foi uma decisão dos moradores o
uso, na construção, de bloco cerâmico.
Temos de falar um pouquinho sobre o que o relatório de
vocês da política urbana apontou, isto é, a questão dos
padrões urbanísticos. Trabalhamos com uma legislação de
parcelamento de solo, com um decreto municipal, que previa
novos padrões urbanísticos e arquitetônicos para conjuntos
habitacionais.
O que vocês estão vendo, aqui, são núcleos de quatro
moradias, com praças internas e circulação de pedestre. em
substituição a conjuntos onde todas as ruas têm oito ou doze
metros de largura.
Elegermos padrões que adensavam a ocupação, mas sem

verticalização, ou seja, conseguimos baratear a unidade e a
infra-estrutura. Esse adensamento é equivalente ao
adensamento dos edifícios de 4 andares da COHAB. Portanto,
trabalhamos não só com uma outra política fundiária no nivel



398

da cidade, mas também com uma outra política em termos de
padrões urbanísticos e arquitetônicos.
Depois podemos trocar propostas concretas, porque vi que a
intenção de vocês vai nesse sentido. Elaboramos um decreto
municipal e um projeto de lei extensivo á iniciativa
privada, que não foi aprovado pela Câmara Municipal de São
Paulo, para que a iniciativa privada possa trabalhar com
esses padrões, direcionando a produção para o mercado de
renda média e média baixa. Esse trabalho foi coordenado pela
arquiteta Eliane Guedes, ex-Diretora da SEHAS.
Na Prefeitura, pensamos também, e isso é evidente, que o
Estado não vai resolver todos os problemas de moradia da
população Então, é necessário que se abra espaço para a
iniciativa privada, que hoje só trabalha com a população de
renda muito alta.
Ai vocês estão vendo um outro caso de terraplenagem absurda
e criminosa, um movimento de terra muito grande em terreno
que acabou sendo erodido. E um solo realmente inadequado.
Esta é uma questão técnica fundamental.
O que vocês estão vendo é uma das maiores favelas de São
Paulo, com 50 mil moradores. Já sofreu intervenção
anteriormente, e nós elaboramos um projeto de urbanização.
Toda urbanização sai muito mais barata, por família, do que
a produção de casas novas, mas sempre exige a retirada de
uma porcentagem de moradores, que estão em áreas de risco,
que estão á beira de córregos, ou que precisam sair para se
fazer o sistema viário ou o sistema de esgotos da favela.
Nesse caso, conseguimos executar um conjuntinho habitacional
ao lado da favela. Sempre que a remoção fosse inevitável,
nossa idéia era a de transferir para um local que ficasse
mais próximo possível da morada anterior.
Vocês estão vendo um conjunto habitacional construido por
empreiteira. Nesse caso, com um padrão completamente
diferente daquele que vocês viram e que permite um
adensamento muito grande. Vou mostrar para vocês o que é o
interior desse conjunto Foi construido com os recursos da
iniciativa privada, das operações interligadas previstas em
lei, ou seja, a Prefeitura vende solo criado para a
iniciativa privada, que paga em recursos para habitação
popular. Nesse conjunto, vocês têm uma morada no térreo e
mais duas, de tamanhos diferentes, nos demais níveis. Notem
que há um espaço absolutamente rico, completamente diferente
daquele conjunto monótono que mostrei no começo. Vocês vêem
que não se trata de um depósito de pessoas- Elas têm um
local para se encontrar, e as crianças, para brincar. Essa
praça é interna, e as mães podem deixar as crianças lá, com
maior tranqüilidade. Isso não custa mais caro do que o
conjunto tradicional que vimos inicialmente. Conseguimos
fazer moradas a um custo muito mais baixo, principalmente
nos mutirões, em que a população trabalha de forma
organizada-
Estou mostrando agora, neste "slide", um conjunto em que se

admite que a circulação, no seu interior, seja apenas para
pedestres, e não, para automóveis.
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A política que prevaleceu durante o regime militar e até há
pouco tempo cometeu um engano muito grande ao ignorar a
Política urbana. Entendia-se por política habitacional
apenas a produção de novas moradas, apesar de estarem
previstas, nos planos de programas, a urbanização de favelas
e a produção de lotes urbanizados. Intervir na cidade como
ela é, melhorar as condições de ocupação do solo é uma
questão de habitação popular, e não, apenas, produzir casas
novas. Melhorar as condições de habitação em favelas pode
ser a melhor solução. Para melhorar as condições de
habitação na favela, gasta-se em torno de US$2.000,00. Para
produzir casa nova, gasta-se em torno de US$10.000,00 por
família. Investimos na melhoria de áreas de cortiços e de
favelas na Prefeitura de São Paulo. Trabalhamos com a
diversidade dos programas habitacionais. Encaramos a cidade
como ela existe, e não, como está na cabeça de parcela da
burocracia. Infelizmente, em nosso País, os programas do
Sistema Financeiro de Habitação são os mesmos. de Norte a
Sul. Atualmente, há uma tentativa de renovação.
Estou mostrando agora uma favela que foi urbanizada.
Fizemos um programa de urbanização de favelas, buscando
solucionar problemas de saneamento, circulação viária,
riscos urbanos e buscando transformar a favela em bairro
digno, inserido no entorno. Trabalhamos socialmente o
entorno, para a consolidação dos moradores da favela no
local, o que é muito importante, porque favelado, neste
Pais, é trabalhador, ao contrário do que muita gente pensa.
Aqui foi retirada uma fileira de casas e foi feita a
canalização do córrego. Isso que vocês estão vendo são
elementos pré-moldados de uma fábrica municipal construída
em nosso governo, sob o comandoda arquiteta Mayumi Souza
Lima. Atualmente, a fábrica está sendo desativada. Esses
elementos pré-moldados permitiam fazer a canalização do
córrego sem a entrada de grandes máquinas. Eles permitiam
uma certa flexibilidade nos canteiros. Junto com a
canalização, foram feitos serviços de saneamento e de água e
esgoto, o que é absolutamente fundamental para a saúde da
população-
Foi feito também um trabalho didático com os moradores, com
relação ao lixo. Verificamos, nas primeiras obras, que,
muitas vezes, feito esse trabalho a população continuava
jogando lixo no córrego. Dai, é fundamental o trabalho
pedagógico com cartilhas, chegando a resultar, em algumas
favelas, na coleta seletiva do lixo, transformando-o em
fonte de renda. Como vocês estão vendo, aqui, o espaço o
permitia, e a canalização foi feita com gabiões.
Nesse 'slide", vocês estão vendo, de novo, quanto é
importante conhecermos a cidade para, depois, intervir. Isso
era uma favela situada na marginal do Tietê; a população não
queria sair dali, e, com razão, porque havia muita oferta de
emprego nas proximidades. No interior da favela, já havia
uma escola. O que vocês estão vendo foi uma ação de um
governo anterior ao nosso, que começou a substituir os
barracos por casas térreas. 0 que verificamos, quando
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entramos na Prefeitura, é que, se continuássemos a
construção de casas térreas, não iríamos colocar todos os
moradores da favela naquele terreno. Depois de muito
discutir, optamos por fazer apartamentos, que é o que vocês
estão vendo. Contratamos projetos até com alguns arquitetos
renomados. Essa experiência foi muito bem sucedida até hoje.
Isso foi construido com recursos de operação interligada. O
Programa de Urbanização de Favelas foi coordenado pela
arquiteta Laura Machado M. Bueno.
O que vocês estão vendo é um grande casarão que foi um
grande cortiço, onde moravam 56 famílias. Fizemos uma
intervenção, desapropriando 5.000m. A construção desse
edifício que vocês estão vendo foi feita em mutirão. Este é
um dos exemplos mais produtivos e eficazes que já vi em todo
esse conjunto de obras. Estava previsto um grande projeto, e
nós construímos apenas a primeira parte. Quero dizer com
isso que, em relação á política de cortiços - que não
poderemos detalhar aqui -, tínhamos menos acúmulo. A
política de urbanização de favelas tem tradição em várias
cidades do Pais. Em Minas, no Recife, no Rio de Janeiro e em
Diadema, tínhamos alguma experiência e conhecimento . aos
quais podíamos recorrer. A política de cortiços, não. Temos
muito o que desenvolver e aprender com a intervenção em
áreas centrais degradadas. O arquiteto Cláudio Manetto
coordenou o Programa de Cortiços na SEHAB.
Por favor, queira projetar o próximo "slide". Trouxe um

exemplo do material imenso que nós fizemos: eram panfletos,
cartazes e cartilhas. Isso também é política habitacional. E
fundamental a questão da consciência, da auto-organização
dos moradores. O que vocês estão vendo foi um cartaz para
ser colocado na entrada dos cortiços. São Paulo tem quase 3
milhões de pessoas morando em cortiços, em situações, muitas
vezes, do ponto de vista do saneamento, do congestionamento
habitacional, mais precárias do que nas favelas. Estão,
entretanto, muito bem localizados na cidade. O morador do
cortiço está perto do local de trabalho, do hospital e da
escola.
Este cartaz traz vários alertas, constitui uma plataforma
para o morador de cortiço. Vou lê-]o: "Não pague água e luz
sem ver a conta"; isto porque é normal o atravessador (entre
o locatário e o locador) ganhar nas contas de água e de luz,
cobrando a mais de cada Inquilino. "correção de aluguel tem
prazo certo": nem mesmo a legislação vigente no Brasil
consegue resolver a situação do inquilino do cortiço. Ele ê
despejado na hora que o intermediário ou o proprietário bem
entende. O aluguel também é aumentado na proporção e na hora
em que o intermediário desejar. Cansamos de ver famílias
serem colocadas na rua, da noite para o dia. Nesse faroeste
que é a questão habitacional nas nossas cidades, tivemos
casos de o inquilino ser colocado na rua com um revólver na
cabeça. Portanto, alertamos para as questões legais. "Cobre
segurança e reformas dos prédios": isto porque o prédio do
cortiço é cheio de gambiarras e sujeito a risco de incêndio,
principalmente. "0 contrato é sua segurança": como eu disse,
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o direito ao direito ainda não chegou ao inquilino do
cortiço. "Despejo só com ordem do juiz": tínhamos, nesse
mesmo cartaz, os endereços das entidades com as quais a
Prefeitura conveniou-se, a fim de dar assistência jurídica
gratuita aos moradores de cortiços e aos moradores de
favelas que tivessem a possibilidade de obter usucapião,
isto é, favelas em áreas privadas.
Todos esses programas mencionados foram desenvolvidos pela
Superintendência de Habitação Popular da SEHAB; o
Superintendente era o arquiteto Nabil Bonduki
Um dos programas mais importantes - isso vai de encontro ao
relatório que vocês fizeram - é a questão da regularização
fundiária. A maior parte do solo e dos edifícios, nas
cidades brasileiras, está ilegal, seja em relação ao código
de edificações, seja em relação á lei de zoneamento. Temos
que discutir, com muito mais realismo e conhecimento, o que
é de fato a nossa legislação. Exigem-se mudanças nesse
sentido. E preciso trabalhar com a regularização fundiária,
sem perdoar o loteador. E preciso trabalhar com a melhoria
desses espaços.
O que vocês estão vendo é um mutirão de construção de
habitações. As mulheres constituem uma mão-de-obra incrível
para a alvenaria. Tive uma discussão, em São Paulo, com um
consultor famoso da área de construção, que me disse: "A
senhora não vai me dizer que esta população desqualificada
constrói melhor do que o operário da construção,
profissional izado'.
Não acho que mutirão seja a única solução para a questão

da moradia. Deu muito certo em São Paulo, e é uma boa
alternativa. E nos coloca uma questão instigante, do ponto
de vista da tecnologia; por que, nos mutirões, onde as casas
são construídas por uma população que não é profissional,
houve muito menos desperdício de materiais, e a qualidade da
construção é muito maior?
Precisamos trabalhar com a questão do gerenciamento na
construção. Não tenho dúvida de que a principal questão
tecnológica, hoje, na construção, é o gerenciamento do
trabalho e o projeto que, em geral, não tem levado em conta
a produção, comprometendo a qualidade.
No mutirão, o morador que está construindo paga cada bloco

que quebra. E, acima de tudo, sabe que está construindo
casas e que uma delas vai ser dele. Há uma total
desalienação do trabalhador em relação àquilo que está
fazendo. Ele participa de todas as decisões e entende todo o
processo. As mulheres são ultradisciplinadas, incríveis como
mão-de-obra e muito caprichosas.
Vocês estão vendo um mutirão de bloco de concreto, a
alvenaria estrutural, a ferragem embutida no bloco, o que
muitas vezes não se vê na construção convencional, apesar
de tão simples e óbvio. A instalação elétrica e hidráulica é
embutida na alvenaria. Até hoje temos construtores que
quebram a parede para depois embutir o encanamento. O
Taylorismo ainda não chegou à construção civil no Brasil.
Estamos, ainda, no começo do século, no setor da construção
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civil. Por isso, acho que o gerenciamento e a racionalização
são questões fundamentais na produção de moradias no Brasil.
Vocês estão vendo, agora, um outro mutirão, onde todas as
instalações são embutidas. Trata-se de uma associação que
optou pela laje pré-fabricada. E é ela própria que faz a
compra, e de modo descentralizado. Não é a Prefeitura que
realiza a compra. A associação consegue comprar mais barato
que a Prefeitura, e a empresa cede o equipamento, no caso,
uma grua, para ajudar na construção. O interessante é que,
se os mutirões de São Paulo andassem nesse ritmo acelerado,
eles iriam apontar para a pré-fabricação em sua evolução.
E muito fácil imaginar, num mutirão de 200 casas, uma
empresa de material de construção oferecendo um "kit'
hidráulico que contivesse todo o material necessário para
cozinha, área de serviço e banheiros pré-fabricados.
Além de dizer que considero o gerenciamento e a
racionalidade uma forma de combater o desperdício, quero
salientar que o desperdício, no País, na área da construção
civil, é uma coisa incrível. Ele chega a 30% ou mais. Dados
federais confirmam que o desperdício é tal que, na
construção de três edifícios, se desperdiça material
suficiente para a construção de um quarto. São dados
oficiais, e eunão conheço muito a metodologia utilizada
para chegar até eles.
Ai vocês vêem um canteiro de mutirão. O pessoal que conhece

canteiro de obras pode perceber como este é organizado e
como é baixo o desperdício. Entendo que é fundamental a
normalização e a padronização dos materiais de construção,
como a Europa conseguiu fazer. Na Europa, você compra, por
exemplo, uma grelha de drenagem ou um simples ralo, que é
padronizado em relação ao bloco, á laje. Existe uma
padronização que facilita a diversidade de projetos,
melhorando tanto o trabalho do grande construtor quanto o do
empresário de cooperativas e de mutirões.
Vocês vêem, agora, aquele conjunto habitacional tradicional
que eu mostrei no começo, quando estava no meio da
construção. Vocês viram também como estava o terreno. Agora,
ele já está terminado. Este conjunto é impressionante. E uma
cidade de mais de 100 mil habitantes. E uma cidade, mas
desurbanizada. Nós trabalhamos os taludes para evitar a
erosão, com drenagem, retaludamento e plantio de vegetação.
Esse tipo de implantação, se não tiver manutenção, vai
gerar, daqui a 2 ou 3 anos, novas áreas de risco e erosão.
Então, quando fazemos um projeto, é necessário levar isso em
conta. Num conjunto desses, não existe uma população
organizada. Ela vem da fila da COHAB de São Paulo. E muito
comum vermos o abandono das áreas públicas desses conjuntos
habitacionais, porque a população foi colocada ali como num
depósito de gente.
Num conjunto construido e fiscalizado pela população

organizada, isso não acontece. O que podemos prever é que
isso será um problema, mais tarde. E difícil para a
Prefeitura fazer a manutenção na cidade toda, ainda mais
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nesse mega-desastre, vamos dizer assim, apesar de que a
imagem não é tão desagradável
O que estamos vendo aqui é o solo onde o conjunto foi
construído. Recuperamos e redimensionamos a infra-estrutura
do conjunto durante a construção. E dinheiro jogado fora.
Como começa um desastre desses? Começa com um simples buraco
no asfalto, onde não é feita a manutenção e que é aumentado
pela chuva, pela circulação de veículos. Esse dinheiro gasto
para recuperar o conjunto não foi aplicado na construção de
novas moradias.
Este aqui é um conjunto construído também por mutirão, na
Zona Leste da cidade. Vocês estão vendo que ele foi
construido dentro da cidade e que é multo densa essa
ocupação, com sobrados todos enfileirados.
Aqui, toda a fundação é simples, seguindo a declividade do
terreno, e tudo foi feito pelos moradores.
Finalmente, vamos mostrar uma tipologia que ganhou o lQ
prêmio num concurso que fizemos. Esta casa, com a qualidade
que estamos vendo, foi construída em mutirão, sendo a maior
parte da mão-de-obra feminina.
Gostaria de terminar enfocando mais dois pontos, bem
rapidamente. O primeiro aspecto é a questão dos recursos
financeiros. Esta história de que não existem recursos
orçamentários para investir na habitação se ouve de norte a
sul do Pais. Entretanto, quando é para abrir uma avenida, um
eixo viário, o que se gasta em desapropriações para o
automóvel circular - nem sempre é para transporte coletivo -
é mais que o que se gasta com a política habitacional.
Considero que a proposta de recursos orçamentários para a
habitação, nos níveis municipal, estadual e federal, tem de
ser uma bandeira nossa e definitiva. E preciso criar uma
cultura de que se tem de investir recursos orçamentários em
habitação no Brasil.
Em segundo lugar, queria dizer que há muitas condições,
dentro da política urbana municipal, de parcerias, de
trabalhos com cooperativas e associações, além de
instrumentos legislativos, como os que foram apontados aqui,
que permitem a captação de recursos. Vou dar um exemplo.
Conseguimos aprovar, na Câmara Municipal de São Paulo, a
chamada Lei de Operação Interligada para o vale do
Anhamgabaú. Essa lei prevê que a Prefeitura venda potencial
construtivo e aplique a receita na mesma área, seguindo um
projeto aprovado. A Bolsa de Valores de São Paulo, quando
assumimos, estava construida fora da lei, em cerca de
6.000m2. Isso não é uma exceção. Aqui em Belo Horizonte,
também vi coisas que devem estar fora da lei. (Isso, no
mercado formal, pois, para o mercado informal, sabemos que
a lei não existe.) Embargamos durante 3 anos o prédio da
Bolsa de Valores. (Se não realizamos uma ação exemplar, todo
mundo fica pensando que aquilo não é para valer.)
A regularização dos edifícios no vale do AnhangabaCi foi
colocada dentro da Operação Anhangabaú e faz com que o
proprietário do imóvel pague em dobro o solo criado. A Bolsa
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de Valores pagou à Prefeitura de São Paulo US$2.000.000,00
para regularizar seu edifício na área do vale do Anhangabaú.
Assim, existem muitas formas, inclusive leis de
regularização de edificações, que não são uma anistia para
os grandes edifícios construidos fora da lei, mas, ao
contrário, podem ser elementos geradores de renda, que iria
para um fundo de habitação. Com a falência do Sistema
Financeiro de Habitação, sistema autoritário, centralizado
no nível federal, temos que pensar numa reestruturação desse
sistema, numa discussão em nível nacional sobre um fundo
nacional de moradia popular e um conselho nacional. Na
política federal atual, temos propostas de fundos e
conselhos. Aliás, vocês também estão propondo a criação de
um fundo em Minas Gerais. Se conseguirmos criar fundos e
conselhos independentes, em que haja paridade em relação aos
poderes públicos (independentemente dos partidos que estejam
no poder ou do governante de plantão), a decisão sobre quem
vai receber recursos deixará de ser clientelista. Estaremos,
assim, dando um salto imenso para a civilização neste Pais.
Finalmente, queria trazer à consideração a questão
institucional. Entre os 5 mil municípios do Pais, é raro
aquele que tem uma estrutura de política habitacional,
articulada com o planejamento urbano, com o setor jurídico
público, com o setor de obras e com o setor de ação social.
Então, é hora de repensarmos a estrutura administrativa
para a política urbana. Ela é absolutamente indispensável.
Muito obrigada.

Intervenção dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Presidência
passa a conceder a palavra aos coordenadores dos grupos de
trabalho, que disporão de 5 minutos cada um para sua
intervenção
Com a palavra, o Sr. Mário Santiago, coordenador do Grupo

1.
O Sr. Mário Santiago - Gostaria de pedir aos integrantes do

Grupo 1 que, ao final da reunião, permanecessem no Plenário,
pois precisamos fazer alguns ajustes no texto. Esta reunião
foi solicitada por alguns integrantes do Grupo 1, em virtude
de terem verificado que houve algum equivoco na elaboração
do texto
Gostaria, ainda, de parabenizar a Profa Erminia Maricato
pela brilhante exposição que acaba de fazer e de dizer-lhe
que todos nós aprendemos muito com sua conferência. Durante
sua exposição algumas questões me despertaram a atenção, à
guisa de indagações. Indagações terríveis, pois o cotidiano
das pessoas é o reflexo dessas coisas. Uma dessas questões
diz respeito aos destinos de nosso povo e às condições
atuais de vida de nossa população. A conferencista disse
sobre as pessoas pobres que vivem nos aglomerados urbanos
brasileiros. Que lógica é essa que expulsa pessoas do campo,
da área rural do Pais e não as inclui em áreas urbanizadas?
Podemos verificar nitidamente uma quantidade fantástica de
pessoas vivendo nessas condições. Parece-me que essas
pessoas são estabelecidas no meio do caminho. Ao serem
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excluídas, passam por um processo agudissimo de exclusão.
Portanto, que lógica é essa que domina a economia brasileira
e que leva uma quantidade enorme de pessoas a viver nessa
situação?
Outro aspecto de sua exposição, que me chamou a atenção e
que é preocupante, apesar de não ser novidade para a maioria
das pessoas neste auditório, é a não-continuidade dos
programas de caráter social, ligados à moradia, por parte do
Estado. Muda-se o Governo, e os programas que vinham dando
certo são desativados. Muitas vezes esses programas nem são
reativados. Nesses casos, muitas experiências acumuladas e
que tiveram a participação ampla da população são deixadas
para trás. Então, quando há mudança de Governo, geralmente
os programas bem sucedidos são deixados de lado.
Outra questão que me chamou a atenção foi quanto à ênfase
dada à veemente participação da população na solução do
problema habitacional. Obviamente, isso nos remete à
necessidade de uma tomada de posição que já se observa
hoje no País, quanto à democratização efetiva das políticas
públicas. No meu entendimento, estamos vivendo uma situação
em que tornou-se necessário que o Estado, com a maior
rapidez possível, atue na direção da democratização de suas
políticas, para que, na outra mão, a população,
compreendendo a seriedade desse movimento do Estado, atue da
mesma forma.
A moradia é a nossa casa, é algo que nos diz tão fundo,
algo que nos diz tão de perto que a nossa participação na
sua instalação, na sua construção, na colocação de cada
tijolo é absolutamente importante para a própria construção
da cidadania, o complemento da vida. Enfim, são experiências
que dizem respeito a um processo que gostaríamos que fosse
absolutamente irreversível na democratização de nosso Pais.
na solução de um problema muito Imediato da nossa população
Queria reiterar a alegria de ter ouvido a sua palestra,
Dra. Erminia, e de ter aprendido tanto com o que a senhora
expôs na tarde de hoje.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr Alceglan Monteiro,
Coordenador do Grupo 2.
O Sr. Alceglan Monteiro - Vou ser rápido, porque gostaria
que o auditório, tanto quanto possível, participasse deste
debate. Tenho certeza de que, na cabeça de todos que estão
ouvindo esta exposição, existem dúvidas a serem
apresentadas. Gostaria de reservar o maior tempo possível
para que os demais participantes possam se pronunciar.
Gostaria de ouvir da Secretária algo a respeito do Sistema
Financeiro para o pessoal de baixa renda, porque. na
verdade, esse me parece ser o grande 'x" da questão. E
exatamente na camada de baixa renda, na deficiência visível
resultante da péssima distribuição de renda em nosso Pais,
que está a maior concentração dos problemas ou da carência
habitacional para o nosso povo. A habitação talvez seja
apenas um dos efeitos externos do problema, talvez seja uma
das conseqüências dessa situação De qualquer forma, temos
de começar por algum lugar, e me parece que atacar esse
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problema, significa exatamente abordar o aspecto financeiro
e pode resultar na solução ou na intervenção na política
habitacional. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr, João Vicente
Lucato, Coordenador do Grupo 3.
O Sr. João Vicente Lucato - Em primeiro lugar, gostaria de

cumprimentar a Ora. Erminia Maricato pela brilhante palestra
que proferiu. Constatei que muitos dos senhores tiveram
apenas uns 15 minutos de contato com o conteúdo do nosso
relatório, relativo ao subtema 3, outros trabalharam conosco
hoje pela manhã, cerca de 4 horas, e outros tantos estão
trabalhando para a produção desse relatório há dois ou três
meses, e a impressão que me ficou é a de que a Ora. Erminia
esteve conosco esses meses todos, pela convergência de
idéias e de opiniões, pela abrangência, pela fidelidade e
pelo aprofundamento com que abordou o tema, especialmente se
compararmos suas idéias com as conclusões do nosso trabalho.
Ela abordou praticamente a integra do nosso relatório e com
o mesmo enfoque nele contido. Não sei se somos nós que
estamos concordando com o seu discurso ou se é ela que está
endossando o nosso relatório.
Da palestra por ela proferida gostaria de destacar a
importância da troca de experiência. O nosso relatório se
inicia com a proposta de criação de um centro de informação
tecnológica, o que abrigaria um banco de dados sobre
habitação e infra-estrutura habitacional. E importante que
se faça um levantamento atualizado, e o seu respectivo
cadastro, das técnicas, dos processos e dos métodos
existentes no Estado, no Pais e em certos países como Cuba,
por exemplo. A propósito, convidamos a Ora. Erminia a
inaugurar o nosso banco de dados oferecendo-nos as cartilhas
e demais materiais de que ela dispõe, provenientes da grande
experiência paulistana.
Os dados que nos interessam vão além das tecnologias
propriamente ditas, passando por modelos administrativos de
obras e de organização da sociedade para facilitar ou
viabilizar a produção habitacional.
No centro de informação deverão ser analisadas as
informações e emitidos pareceres sobre sua aplicabilidade e
em que circunstâncias uma determinada técnica é
recomendável
Ora. Erminia falou bastante sobre a concepção de conjunto
habitacional com tecnologia apropriada, na qual as ruas
foram transformadas em simples passagens de pedestres,
minimizando os Investimentos em infra-estrutura e
urbanização e dando até uma característica mais adequada ao
espaço, uma vez que na maioria das vezes aqueles moradores
nem carro têm. Então, para que se construirem ruas largas e
pavimentadas?
Mas não percebi se na concepção desse conjunto a idéia

chegou no nível que imaginamos no nosso grupo de trabalho e
chamamos de núcleo residencial integrado e auto-suficiente.
A idéia seria a seguinte formarem-se núcleos parecidos com
aqueles, mas não necessariamente iguais, e que tivessem, nas



407

suas proximidades, uma infra-estrutura, constituída de
escola, hospital, posto médico, igreja, lazer e,
principalmente, de trabalho. Quando se trata de população de
renda muito baixa, ás vezes, se se doar uma casa a certa
família, dependendo da localização dessa casa, é inviável
que essa família more lá. O que ela vai gastar, em tempo e
dinheiro para se deslocar de sua casa para o trabalho e para
outras necessidades praticamente inviabiliza a moradia.
Tanto quanto possível, esses moradores devem ter suas casas
próximas ao trabalho, para, se possível, irem trabalhar a
pé. E se houver uma baixa oferta de moradias onde estão
instaladas as indústrias, as fontes de emprego, devemos
produzir casas e conjuntos residenciais bem próximos a essas
fontes. Assim estaremos conciliando os interesses e ajudando
a resolver o problema da moradia. Gostaria que isso fosse
comentado por ela.
Não vou me estender mais, porque, como já disse, ela tocou
em quase todos os itens que consideramos relevantes.
Alongar-me seria repetir o que já foi dito, e eu não
gostaria de cansá-los com isso. Obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a coordenação
desta parte dos trabalhos ao Deputado Simão Pedro Toledo,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização desta Assembléia, que atuará como coordenador
dos debates desta parte.

Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Simão Pedro Toledo) - Sr.

Presidente, membros da Mesa, participantes, esta coordenação
passa a prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos
trabalhos. A partir deste momento, todos os participantes do
seminário aqui presentes poderão formular perguntas à
conferencista e aos coordenadores dos grupos de trabalho,
devendo, contudo, inscrever-se previamente ou encaminhar a
sua questão por escrito.
Solicita-se que as questões sejam breves, sucintas e
objetivas, de forma a propiciar que um maior número de
participantes possa manifestar-se. Ainda visando ao melhor
aproveitamento do tempo, esta coordenação 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.
Inicialmente, tenho o prazer de passar a palavra á ilustre

conferencista, Dra. Erminia Maricato, para que responda ás
indagações dos senhores coordenadores de grupo.
A Dra. Erminla Maricato - Muito obrigada.Em relação á

questão do financiamento, hoje de manhã ouvi muito pouco da
discussão que estava havendo e acho que me esqueci de
ressaltar um pressuposto necessário. Temos algumas questões
estruturais no Brasil que, se não forem resolvidas, não
haverá solução para o problema da habitação. Isso é muito
óbvio. Sabemos que mesmo países ricos têm enfrentado
problemas na área de moradia. Temos um desemprego
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estrutural. No nosso Pais, temos um problema de migração,
por conta da falta de condições de vida no campo (mesmo
tendo diminuído nas áreas metropolitanas). Na década de 80,
São Paulo, por exemplo, perdeu de 600 a 800 mil pessoas. E
sabemos que Belo Horizonte também teve uma grande queda de
crescimento. Sabemos que as cidades com mais de 500 mil
habitantes apresentam índices de crescimento assustadores.
Sabemos que as cidades do Norte e do Centro-Oeste do País
estão crescendo, algumas na proporção de mais de 8% ao ano.
Então, gostaria de repetir o que foi falado aqui. Temos um

problema de desemprego estrutural, de concentração de renda
e de concentração da propriedade agrícola que é criminosa no
nosso Pais. Precisamos superar esses problemas, até para que
possamos desenvolver a contento uma política habitacional.
Em relação à questão do financiamento em São Paulo,
trabalhamos com o seguinte: a gestão anterior à nossa, na
Prefeitura, instituiu um sistema financeiro próprio, e a
prestação que era cobrada não valia nem o preço do carnê.
Tivemos que acabar logo com esses contratos, porque não
valia a pena todo o gerenciamento, toda a burocracia que
isso acarretava, para um retorno muito pequeno. Quer dizer,
é um sistema predominantemente assistencialista. Isso na
administração direta, que trabalhava com a população de
renda mais baixa. Na COHAB, que trabalha com o Sistema
Financeiro da Habitação, tínhamos uma inadimplência enorme.
Os poderes públicos não têm cobrado isso de forma rigorosa.
Mesmo porque os maiores devedores do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço são Prefeituras e governos estaduais. Em
relação á população que vive com menos de cinco salários
mínimos, para a qual construímos isso que vocês viram,
trabalhamos com um subsídio de 30% no custo total. Ao findar
a obra, faz-se o cálculo do custo final, do qual é
descontado o valor do trabalho do morador. Dava-se, então, o
subsidio de 30%, e o que restava era financiado, com planos
de 7, 12. 15 e, excepcionalmente, 20 anos. Este era um plano
especial para a família desempregada. A família que pudesse
pagaria a prestação em sete anos, com um valor maior. Se o
chefe da família ficasse desempregado, essa família poderia
mudar de plano e ir até para o plano especial de 20 anos. Se
o emprego fosse arrumado, a família poderia retornar ao
plano normal. A nossa idéia era a de garantir o retorno de
pelo menos parte do investimento e, para isso, era preciso
que a Prefeitura cobrasse pra valer. Aliás, a população
mais pobre sempre quer pagar Utilizamos, em São Paulo, 5%
do orçamento municipal. Isso significou, anualmente. 85
milhões de dólares, dos quais 70 milhões foram para moradia
popular. Isso sem contar os programas do SEH. Com  os
recursos de operações interligadas, construímos 6.000
unidades. Não foi pouco, e poderíamos ter construído muito
mais se houvesse mais empenho nesse tipo de arrecadação.
Não conseguimos, nesses quatro anos, colocar em prática e

saber o resultado dessa política. Tivemos na discussão sobre
o sistema financeiro municipal muita dificuldade. Não foi
muito fácil formalizar essa proposta.
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E, após formalizada, não tivemos a oportunidade de fazer
uma avaliação.
Em relação á questão dos núcleos residenciais integrados,
li o trabalho de vocês e não sei bem se estão falando de um
tipo de núcleo como "Ville Nouvelle" ou" Cidade Jardim",
que são exemplos de núcleos urbanos independentes, como foi
feito em alguns países da Europa, ou se estão falando de um
tipo de bairro que tenha todas as condições necessárias, do
ponto de vista urbano.
Nos nossos projetos, trabalhamos com a noção do

desenvolvimento urbano. Evidentemente que, nesses projetos,
onde não havia escola, posto de saúde, transporte,
trabalhávamos com as outras secretarias, em conjunto, tanto
que alguns desses conjuntos eram inaugurados no mesmo dia em
que a escola também era Inaugurada. Isso não é nenhuma
vantagem. Isso é o óbvio, porque não se pode localizar uma
população num lugar que não tenha escola e posto de saúde.
Quanto ao local de trabalho, esses conjuntos estavam
localizados em terras indicadas pelos movimentos de moradia
ou pelos técnicos da própria secretaria, para
desapropriação. Ficavam próximos dos locais onde as pessoas
moravam. Infelizmente não incorporamos a idéia, que acho
absolutamente fundamental, da geração de postos de trabalho.
Hoje, acho que essa noção tem que vir ligada à política de
moradia, e vocês até a mencionaram em um dos relatórios.
Essas moradias têm alto valor de mercado, e a população que
vai morar nelas, estando desempregada, sem dinheiro para se
alimentar, obviamente acabará por vendê-las. Esse fato nos
preocupava muito.
Aquele edifício de apartamentos que mostrei para vocês, Que

ocupou a área de uma favela, quando lá voltei, soube que uma
percentagem mínima dele foi vendida, mas foi. Isso porque o
apartamento estava numa localização ótima, e foi vendido por
famílias que estavam numa situação dramática do ponto de
vista de recursos para sobreviver. Esse problema é
estrutural e não será superado por via da política
habitacional. Ele não deve servir de desculpas para evitar
investimentos em habitação para população de baixa renda.
Nos mutirões, a qualificação dos trabalhadores foi notável.
Quero contar uma história para vocês, que me é
particularmente gratificante. Estive no mutirão que fica na
Zona Oeste de S. Paulo, e a líder que me recebeu, uma mulher
de uns trinta anos, disse-me que estava muito aflita, porque
não sabia se o sistema de mutirões ia continuar. Eu
perguntei: e o que você vai fazer, se não continuar? Ela
respondeu: Eu agora sou outra pessoa. Hoje, como lido com
muito dinheiro (porque os mutirões recebem dinheiro da
Prefeitura a cada etapa da construção e a Prefeitura exige
uma rigorosissima prestação de contas, para adiantar nova
parcela), sou uma cliente preferencial do Banco. Quando
recebo o dinheiro da Prefeitura, vou ao Banco, sou recebida
pelo gerente e discutimos sobre a aplicação que devo fazer
com o dinheiro. Hoje me considero uma pessoa muito
qualificada. Sei lidar com recursos financeiros, sei
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trabalhar com orçamento, com gerenciamento de uma obra e
realmente penso ter um futuro assegurado. Nunca mais vou ser
empregada doméstica. (Não quero aqui ofender as
trabalhadoras domésticas, cuja profissão é bastante
respeitável.)
Creio que essa história mostra que houve uma qualificação

muito grande. Nos mutirões, mais democráticos, cada pessoa,
acompanhava a realização orçamentária, e isso, realmente, é
uma forma da pessoa crescer, isto é, discutir o convénio com
a Prefeitura, discutir a compra de cada material, enfim,
discutir a gestão de uma obra de porte Evidentemente, as
assessorias técnicas tinham um papel muito importante, e
estava prevista, dentro dos recursos, uma verba para a
assessoria técnica. Não sei se consegui responder as
perguntas.
Tenho conhecimento de uma experiência em Fortaleza em que
as pessoas estão tentando trabalhar com mutirão de moradia e
geração de trabalho. Não sei quais serão os resultados, é
importante estarmos acompanhando o processo.
Num dos edifícios que mostrei a vocês, tínhamos projetado

moradias e lojas. A parte de baixo seria ocupada por lojas,
para tentar fomentar a criação de empregos. Devido á
infernal burocracia hoje existente no Executivo, não
conseguimos abrir as lojas. Deixamos o conjunto fechado até
a nossa saída da Prefeitura, porque alguns Procuradores
municipais entendiam que a lei de criação do FUNAPS só
permitia construir habitações. Como construímos lojas, estas
não poderiam ser abertas. Este é outro problema que, também,
atravanca a questão que estamos discutindo, isto é, a
produção de moradia e geração de emprego, que hoje considero
um tema fundamental.
Vamos desenvolver com o Sindicato de São Bernardo, neste
ano e no próximo, a proposta de cooperativa habitacional,
que será trabalhada tendo em vista a profissionalização.
Vamos ver se é possivel
O Sr. Coordenador - Antes de prosseguirmos, gostaria de dar
um aviso. Esta Coordenadoria informa aos participantes que,
nos termos do parágrafo único do art. 14 do Regulamento,
poderão ser encaminhadas á Mesa dos trabalhos, até 30
minutos a pós o encerramento da reunião, propostas discutidas
da respectiva reunião que sejam apoiadas por, no mínimo. 30
assinaturas, e que introduzam acréscimo ou alteração nos
textos dos relatórios. -
Concedo a palavra ao Vereador Célio Valadares da Silva,
para formular a sua indagação.
O Vereador Celio Valadares da Silva - Quero agradecer à
grande companheira, á Mesa da Assembléia, bem como aos
demais companheiros aqui presentes. Antes de fazer a minha
pergunta, gostaria de proceder a uma pequena explanação.
Em Coronel Fabriclano, temos um conjunto habitacional com
1.734 casas, de 21m2, com terrenos de 60m2. O projeto era de
30,92m2 para as casas, e 125m2 para o lote. A CEMIG teria
que fazer, gratuitamente, a rede elétrica. Entretanto, os
mutuários estão pagando essa rede. Além disso, as redes de
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esgoto estão todas entupidas, e as casas estão com as
paredes trincadas. Se o marido vai deitar, tem que mandar a
mulher levantar. A situação é caótica. Hoje, as prestações
estão em torno de 20.000,00, e quem mora lã não ganha mais
do que três salários mínimos, e muitos estão desempregados.
Inclusive, a Caixa Econômica diz que o PRODEC está

quebrado. As pessoas que saíram do aluguel hoje estão com
um grave problema: o de não ter como pagar esse
financiamento. Elas nem sabem como viver, porque a situação
piorou, devido às encostas, às chuvas. A situação é de
extrema calamidade. Isso prova que o Sistema Financeiro não
funciona. Hoje, vejo nascer alternativas, com a participação
popular.
Qual seria a forma de pagamento e o valor dessas casas de
São Paulo? Nesse conjunto que citei, as pessoas têm de
andar 3km para irem à escola; se houvesse uma ponte para
atravessar o córrego, seriam apenas lSOm para se chegar à
escola. Até nisso, o pessoal está sacrificado.
A Ora. Erminla Maricato - Companheiro. , o que você

Aapresentou é uma soma de todas as falhas. s vezes um
conjunto tem uma ou outra, mas parece que esse reuniu todas.
Pelo que você descreve, o conjunto foi localizado em uma
área inadequada, e as casas são compostas pelo chamado
embrião. Não acho que num caso extremo, de urgência, não
vamos apelar para um embrião, mas fazer disso uma política
regular, construir 21m2, é um absurdo. O que temos visto é
que a construção desses chamados embriões sai muito mais
cara do que uma moradia digna. construida de uma outra
forma. E. nesse caso, incidem ainda as regras do Sistema
Financeiro de Habitação, e ninguém consegue pagar.
O que poderia dizer é que, de fato, construímos moradias
com área entre 40m2 a 60m2. Recebi profissionais de
Fortaleza que viram as casas e disseram que era coisa de
classe média. Já em relação aos lotes, definimos lotes
pequenos, com, por exemplo, 60m2. Isso é muito pouco para
cidades menores, mas em São Paulo a terra é demasiado cara e
não dá para se pensar em lotes muito maiores, devido também
ao custo da infra-estrutura. Nesse caso, o morador recebe um
sobrado, pronto, e todos os equipamentos coletivos também.
Condenar a família a viver em um lote de 60m2, num embrião
de 21m2, longe da cidade e dos equipamentos urbanos, é muito
negativo.
Acho que, de qualquer jeito, resta-nos promover uma

discussão sobre as tipologias de habitação. Evidentemente,
os 21m2, deveríamos exclui-]os como alternativa.
Uma das razões pelas quais essas coisas continuam ocorrendo

é a Impunidade. Precisamos levar esses fatos mais a sério.
Nesse ponto, chamo a atenção do CREA também, porque tem
sempre um engenheiro ou um arquiteto responsável na
história. Eles não querem perder o emprego e acabam
assinando essas coisas. No final das contas, vamos perceber
que o maior culpado não é o engenheiro nem o arquiteto nem a
empreiteira, mas o órgão público que definiu o projeto e
esse tipo de política.
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Existem dezenas de milhares de moradias vazias no Brasil,
porque elasse destinam a um mercado de baixa renda, mas _a
prestação é para uma classe de renda mais alta, que não
aceita morar nesse tipo de moradia. Há um descompasso entre
a qualidade da moradia e o valor da prestação. Essas
moradias, que estão vazias, foram financiadas, infelizmente,
com recursos do trabalhador, oriundos do FGTS.
E preciso desmontar essa política que soma tantos erros;

porém, temos que ser competentes para montar outra política,
o que também não é tão simples.
O Sr. Coordenador - Uma indagação ao Sr. Mário Santiago
relator do grupo, assinada por uma assistente social. Diz
ela: " O Senhor não colocou na redação . como no corpo de
propostas, a questão da implantação de barragens para
aproveitamento hidrelétrico, fator predominante na
habitação - crise social. Peço uma atitude sua para que a
minha palavra não seja cassada, visto que a fiz por
escrito, como solicitado. Entreguei-a no prazo hábil e aqui
permaneci até o último momento das votações. Qual foi o
critério do senhor, enquanto coordenador dos trabalhos?
Aguardo pronunciamento.!!
O Sr. Mário Santiago - A sua proposta não me foi
encaminhada. Concordo inteiramente com a proposição que a
senhora fez . no que diz respeito a que aquela observação
conste no relatório da Comissão Técnica Interinstitucional.
Certamente, a sua proposição conta com o apoio da maioria
das pessoas que estavam presentes no grupo, hoje de manhã.
Compete a mim encontrar a fórmula prática de fazer inserir a
alteração no texto do relatório feito á tarde. De minha
parte, não houve rejeição á sua observação. Ela não foi
posta em votação, mas foi aceita pela maioria das pessoas,
já que se votaram apenas as proposições que foram
apresentadas hoje de manhã, e não o texto propriamente dito
O que foi votado não foi o texto do relatório conforme

ficou esclarecido, mas as propostas elaboradas hoje de
manhã. Compete a mim verificar a forma prática de inserir no
texto do relatório da CPI a observação que a senhora fez,
com todo o respeito.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o debatedor Nilo
Martins, de Ipatinga, que tem 3 minutos para formular sua
indagação.
O Sr. P4110 Martins - Primeiramente, queria ressaltar a
importância dos relatórios feitos pelos grupos. Representam
eles uma contribuição para a Constituição e resgatam aqui a
história do êxodo rural. Em 1989, quando trabalhamos na
organização do movimento de moradia, a avaliação nossa era a
de que, em função da industrialização do Pais é que houve o
inchaço das grandes cidades. Em função disso, estaremos
discutindo e planejando a função social da cidade. Para
isso, estamos trabalhando, não só no nível municipal como
também no estadual e no nacional, essa questão da
diversificação da centralização do desenvolvimento
econômico. Hoje, as pequenas cidades perdem habitantes, por
não terem oferta de emprego. A partir do momento em que
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trabalharmos em conjunto com a cidade, vamos fazer com que o
trabalhador do campo permaneça no campo e os trabalhadores
que estão na cidade e que foram em busca de melhores
empregos tenham condições de retornar ao campo.
Pergunto para a companheira Erminia: "Como você acha que

deve ser feito o pagamento das áreas ocupadas por meio de
uma regularização fundiária?"
A outra questão é: '0 que você acha do cooperativismo no

Brasil?"
A Ora. Ermirila Maricato - Primeiro você me lembrou uma
coisa que acho que vem até antes do pagamento das terras de
regularização fundiária, que é o pagamento de terras para
desapropriação. Temos discutido muito esta história de
desapropriação com titulo da divida pública, facilitada,
como está, na nova Constituição.
Entretanto, o que estamos vendo no Pais é uma resistência

multo grande para fazer valer a função social da propriedade
e combater a especulação Imobiliária. Muito se fala do
Legislativo no País, pouco se fala do Judiciário, que é onde
são decididas questões fundamentais sobre a propriedade da
terra e o direito à moradia. Vi comunidade de 400 famílias
ser despejada. Há exemplo de comunidade que comprou seus
lotes de um grileiro. No instante em que o verdadeiro
proprietário da terra entrou na Justiça, ela admitiu que se
colocasse na rua 100 famílias que compraram seus lotes
enganadas. O proprietário da terra deixou que ela fosse
vendida por grileiros e, depois da terra ser ocupada, ainda
consegue recuperá-la.
Não acho que a questão da terra urbana seja mais importante

do que a reforma agrária, porque, no campo, se trata de
terra para produção. Entretanto, a terra urbana é motivo de
graves conflitos, e é uma pena que essa bandeira ainda não
tenha sensibilizado a sociedade brasileira como uma bandeira
central e fundamental e dos moradores das cidades, que
sofrem com transporte, porque moram distante dos locais de
trabalho, gastando horas na condução. Pagam caro essa
condução, moram em bairros desurbanizados, porque a terra
tem um valor absoluto no Pais.
Depois da nova Constituição Federal, está caríssimo
desapropriar. Ela prevê a desapropriação pelo valor de
mercado.
E preciso priorizar a reforma urbana no que diz respeito à
terra. Isso não está desvinculado da questão colocada pelo
companheiro sobre regularização fundiária. Há um dispositivo
já aprovado por várias Prefeituras - eu lembro as de Santos,
Recife, Santo André - referente ás Zonas Especiais de
Interesse Social. E uma legislação que permite a
regularização de áreas de favelas, de áreas degradadas, de
áreas de cortiços, além de terras para mercado habitacional,
seja pela iniciativa privada, seja pelos poderes públicos.
Existe também o imposto territorial progressivo, além de
outras medidas citadas no relatório de política urbana.
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Esses e outros instrumentos de política urbana podem
auxiliar na regularização fundiária, na democratização do
acesso à terra e na captação do lucro imobiliário.
Quanto aos loteamentos clandestinos, temos de fazer uma
mudança na Lei ng 6.766. Regularizar loteamento clandestino,
neste Pais, está levando uma década ou mais - e exige muita
luta.
Em relação à regularização fundiária de favelas, temos

discutido, desde a década de 80, a concessão de direito real
de uso. Isso dá segurança ao morador, permitindo-lhe o uso
durante um certo período de tempo. Ela pode ser onerosa ou
não.
Outro caminho é o de compra e venda, que é fixado, também,
por negociação política, que passa pelo Legislativo
municipal. Em São Paulo, a Prefeitura, em nossa gestão, fez
à Câmara a proposta de concessão de direito real de uso
gratuito das áreas ocupadas, com deveres e direitos. Quer
dizer, os favelados teriam certos deveres e direitos, e a
Prefeitura também. Não foi aprovada. O Movimento de Moradias
ficou dividido em relação a essa proposta. Foi, então,
negociada uma proposta de compra e venda, também não
aprovada pela Câmara Municipal. Assim, a situação não mudou
durante nossa gestão.
Quanto ao cooperativismo, quero dizer ao companheiro que é
uma das coisas que mais me interessa, atualmente. Acho que
os sindicatos dos trabalhadores poderiam constituir
cooperativas. O cooperativismo, no Brasil, teve um desvio, a
partir do programa dos INOCOPs. Não temos um cooperativismo
que signifique uma alternativa de política habitacional
para os trabalhadores, como acontece em certas regiões da
Itália, como em Bolonha, onde há um fortissimo
cooperativismo. Creio que há condições no Brasil para o
desenvolvimento do cooperativismo. Já estão explodindo
muitas manifestações cooperativistas no campo, e mesmo em
áreas urbanas. Não sei se vocês sabem, mas a Wallig Fogões
foi comprada pelos trabalhadores e hoje é uma indústria
cooperativa. Já existem várias cooperativas agrícolas nas
zonas rurais do Norte e principalmente no Sul. Também há
cooperativas na área de educação. Portanto, acho que estamos
quase maduros para começar experiências importantes. Mas
precisamos mudar a legislação federal, para que as
cooperativas possam se desenvolver sem embaraços-
0 Sr. Coordenador - Esta pergunta é de Ana Maria, do
Conjunto Carajás: "Sou uma das primeiras moradoras desse
conjunto e estou com as prestações em dia, mas o meu saldo
devedor está mais alto, comparado com saldos de algumas
pessoas que fizeram a compra depois de mim e que pararam de
pagar. Gostaria de um esclarecimento".
A Ora. Erninia Maricato - Se tivesse a resposta, eu a
daria. No entanto, essa é uma das questões sobre as quais eu
também gostaria de obter respostas.
O Sr. Coordenador - Esta pergunta é dos alunos da Escola de
Arquitetura da Universidade Federal do Estado de Minas
Gerais: "Os mutirões melhoram a habitação dos moradores,
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porém essas melhorias têm um custo público. Como esses
moradores não conseguem pagar os impostos, os locais
melhorados acabam sendo ocupados por pessoas de maior poder
aquisitivo, e a população inicial volta a morar em áreas de
invasão. Como evitar que isso aconteça? Isso não ocorreu
nesses conjuntos de São Paulo que foram urbanizados?!!.
A Dra. Erminia Maricato - Tenho 22 anos de experiência na
área de habitação, pois me formei em 1971. Ouço essa
conversa desde aquela época. Dizem que não dá para investir
na população pobre, porque depois ela vende a moradia, por
falta de renda. Tivemos experiências em São Paulo de retirar
pessoas de debaixo do viaduto, colocando-as em casas. Muitas
dessas pessoas venderam as casas e voltaram para debaixo do
viaduto. No entanto, trata-se de um problema estrutural e
insuperável. Isso não pode impedir que os Governos invistam
em moradias populares para pessoas pobres. Uma família que
tenha renda global de três salários mínimos muitas vezes
compra uma dessas casas mostradas há pouco no painel, e
depois ê oferecido a essa família um volume grande de
dinheiro por essas casas. Geralmente, como essa família
nunca viu tanto dinheiro na vida, e nunca o ganhará com o
trabalho, em situações agravadas pelo desemprego, a casa é
vendida. Isso é natural e acaba ocorrendo. Já participei de
várias discussões sobre como assegurar a manutenção da
comunidade, junto com a Igreja Católica, nos fins da década
de 70. Estudamos muito a propriedade coletiva, para impedir
essa desarticulação da comunidade. A proposta mais comum na
época era: cada morador que quiser vender a casa deve fazê-
lo por via da associação. Então, pode vender, mas para
alguém que esteja na lista da associação.
Gostaria de salientar que o direito de propriedade
imobiliária, no Brasil, é individual (ou condominial). Não
há mágica que contorne esse problema. Na Constituição
uruguaia, por exemplo, existe a propriedade cooperativa: os
moradores não são proprietários individuais. A cooperativa é
proprietária da casa.Se um morador quiser sair, tem direito
a certas cotas que pode passar para outra pessoa, por via
da cooperativa. Não há condições de segurar isso no Brasil.
Muita gente trabalha a questão ideológica. Mas haja
ideologia para convencer uma família a passar fome dentro de
uma casa que vale muito dinheiro. Isso é contrariar a
natureza humana. Isso é vital e não pode servir de
argumento para os Governos não investirem em moradia digna
para a população pobre. O que podemos fazer ê diminuir o
custo, a ponto de entregar o lote urbanizado, e a pessoa Ir
construindo. Podemos discutir uma série de outros
mecanismos: urbanização de favelas, etc. Mas acho que não dá
para desistir. Afinal de contas, se uma família de baixo
salário vender a casa e voltar para a favela, o mínimo que
ocorreu foi distribuição de renda, e pusemos mais uma
moradia no mercado, o que é fundamental também.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Zazá Schettino,

Vereadora da Capital.
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A Vereadora Zazá Schettlno - Gostaria de cumprimentar, em
primeiro lugar, o nosso Presidente, Deputado Bené Guedes,
meu querido amigo, os demais participantes da Mesa e as
pessoas que fizeram o trabalho na parte da manhã; meus
parabéns. Estou pedindo cópia do trabalho para servir de
subsidio na Câmara.
Gostaria de prestar uma informação às pessoas que estão
participando do seminário: temos, na Câmara, um projeto do
Vereador Otimar Bicalho, com várias emendas da Vereadora
Neuzinha Santos, mais ou menos nos moldes do projeto da rede
de operação interligada, de São Paulo, que ó fantástico.
Para que se conseguisse chegar á primeira votação, foi
necessário que se interditasse uma grande obra em Belo
Horizonte, exatamente uma obra da Assembléia Legislativa.
Estamos caminhando com esse projeto para conseguir as
moradas.
Minha primeira pergunta a senhora já respondeu. Queria
saber quantas moradas foram construídas com esse projeto, e
a senhora já o disse. A segunda pergunta é a seguinte: por
que São Paulo gasta US$10.000,00 para construir uma casa
para uma pessoa de baixa renda, já que esse custo vai ser
repassado?
A Dra. Erminla Maricato - O que usei, quando falei em
US$10.000,00, foi o preço de mercado para a morada popular.
Construímos residências que variaram entre US$10.000,00 e
US$6.000,00, dependendo de terem sido construídas em mutirão
ou por empreiteiras, de a estrutura ser vertical ou
horizontal. Então, o preço varia muito, e estou dando um
preço que inclui terra e infra-estrutura, Em São Paulo, a
terra é muito cara, e em Belo Horizonte também não deve ser
muito barata, embora não chegue ao preço de São Paulo. Temos
de considerar a terra, a infra-estrutura e a construção. Dez
mil dólares é mais ou menos o preço de um sobrado de 56 m2,
e isso é outra coisa a ser levada em consideração. Pegando-
se o preço unitário por metro quadrado, construido
empresarialmente, chegamos ao preço médio de US$150,00 o
metro quadrado, sendo que o mais caro foi o de US$239,00 o
metro quadrado. Mas é preciso, sempre, levar em consideração
que o custo varia segundo o terreno, a densidade, a Infra-
estrutura, etc. Gostaria muito de fazer uma comparação entre
o que fizemos e o que a Prefeitura de Fortaleza e o Governo
do Estado fizeram, por exemplo. Eles falam em um custo de
US$4.000,00 a casa. Gostaria muito dever como se faz isso.
Tenho respeito pelo que foi feito lá e gostaria de dar uma
olhada. Acho que precisamos, realmente, estar avaliando a
questão da infra-estrutura, da qualidade da construção, do
tamanho da unidade. Tirando o barraco de 21m2, precisamos,
realmente, trabalhar com esse dimensionamento de custo e
qualidade. Estamos fazendo alguns estudos sobre isso na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Em São Paulo, fizemos apenas um loteamento urbanizado, sem
unidade construída. Vou explicar por quê. Hoje em dia, é
muito caro fazer loteamento em São Paulo, Quando se faz um
loteanento, ele será utilizado por um número menor de
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pessoas do que o número de pessoas que poderá ficar em um
conjunto, como os que apresentei aqui. O conjunto
habitacional permite uma densidade muito maior de ocupação
do que o loteamento. O custo final "per capita' é menor se
contabilizarmos o preço da terra e da infra-estrutura. Do
ponto de vista da política urbana, o maior adensamento,
diante da carência de terra, é mais correto.
Diria que cada cidade, dependendo do porte, deve ter uma

política diferente. Em cidades do interior, é perfeitamente
possível chegar-se a lotes urbanizados a custo muito baixo.
Existem regiões em São Paulo em que conseguimos o lote a

US$2.000,00, mas são regiões distantes de qualquer local de
trabalho. Essas coisas todas precisam ser pensadas. Podemos
oferecer um lote mais barato na periferia distante mas o
poder público e toda a comunidade, que está pagando
impostos, terão que investir em transporte e levar para lá
atendimento em termos de saúde, educação e outros. O cálculo
deve incluir esses fatores.
O Sr. Coordenador - De alunas da Faculdade de Arquitetura

da Universidade Federal de Minas Gerais, endereçada á Dra.
Erminia: « Gostaríamos de ter acesso a algum tipo de material
sobre os projetos tramitados em São Paulo e seus aspectos
arquitetônicos, jurídicos e administrativos. Somos
estudantes da Escola de Arquitetura da UFMG e trabalhamos
com um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
Ribeirão das Neves. Agradecem: Juliana, Isabel, Juliana e
Cl elce".
A Dra. Erminia Maricato - Não sei se vocês visitaram a
Bienal de Arquitetura, em São Paulo. Existe uma seção, nessa
bienal, que foi preparada pelo Nabi 1 Bonduki
Superintendente de Habitação Popular da minha Secretaria.
Ele preparou uma exposição muito interessante, do ponto de
vista arqultetõnico - "Arquitetura e Moradia Social" - para
mostrar que moradia popular não precisa ser feia nem de
baixa qualidade. Pode ser muito bonita, diversificada e de
boa qualidade. Ele lançou, também, um livrinho com essas
coisas. Depois, se for o caso, posso lhes fornecer o
endereço para pedirem esse material. Do ponto de vista
juridico, administrativo e, também, arquitetônico, a nossa
idéia está sendo lançar um livro, no final do ano, sobre
toda essa experiência e um pouco mais do que estou trazendo
para vocês. A nossa dificuldade é a de juntarmos todos os
profissionais para escrever. Estou reunindo mais de 20
pessoas para ver se elas põem no papel tudo isso. O que
estou passando para vocês não é uma proposta de autoria de
alguém, é um trabalho coletivo, com respaldo histórico, um
trabalho que é resultado de muita luta. São tantos os nomes,
que, até mesmo, deixo de fazer as referências aqui, mas
gostaria de que ficasse bem claro que esse foi um trabalho
coletivo e não se trata, absolutamente, de autoria
individual.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Geraldo Luis Ferreira:
"Dra. Erminia Maricato, qual foi o instrumento utilizado
pela Prefeitura de São Paulo, na administração da qual a
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senhora fez parte, para a contratação de projetos dos
conjuntos construidos? Foi concurso, convite ou convênio com
universidades? Quem ficou a cargo da contratação? A senhora
não acha fundamental encontrarmos novas soluções que nos
tirem da mesmice de até então?".
A Dra. Erminla Maricato - Concordo. A contratação se fez
bem no inicio do nosso Governo, através de concurso
nacional. O concurso visava, também, a trabalhar com
exemplos que inspirassem uma nova legislação. A legislação
de HIS é esta que coloquei. O sistema viário é
hierarquizado, você tem locais onde andam só pedestres,
locais onde transitam apenas veículos de serviços: coletores
de lixo, ambulãncias e camburões; você tem locais de
circulação restrita e um sistema viário mais amplo. Esse é
apenas um dos dados da legislação que elaboramos. No
concurso, foram dois os primeiros prémios. Um deles foi o
último edifício que mostrei. Esse projeto foi de uma equipe
carioca, denominada Coo-perativa, liderada pelo "Demetre
Anastassakis". O outro é um exemplo de projeto em área
central, de autoria do mineiro Silvio Podestá. Tivemos
algumas menções honrosas, o que nos permitiu contratar
imediatamente esses arquitetos. (O projeto do Silvio acabou
não sendo construido.) Depois, trabalhamos com cadastro de
escritórios de arquitetura para elaborar projetos. Foi
elaborado um cadastro junto com o sindicato de arquitetos, e
a contratação era feita pela Superintendência de Habitação
Popular.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o debatedor Evaristo
Garcia de Matos, da FHAMIG, CTI, Grupo 1.
O Sr. Evarlsto Garcia de Matos - Sra. Erminia, o "slide"
sobre o saneamento que foi mostrado dá a impressão de que se
encaixotou o córrego. Como temos muita água, lavam-se
carros, calçadas, marquises, etc, com água tratada. Se temos
muita água, matam-se os rios e os córregos, que deveriam
pertencer à paisagem das cidades, por isso os esgotos a céu
aberto. Não houve uma preocupação por parte da sua equipe em
fazer o esgoto e salvar o córrego? A senhora não acha isso
inaceitável?
Outra questão é que hoje temos recursos para a moradia:
fundo de garantia, poupança e, agora, o IPMF, para atender á
parcela da população que percebe de um a três salários
mínimos. A senhora não acha que, para deslanchar o processo
com urgência, deviam-se criar os conselhos?
A Dra. Erminla Maricato - Em área urbana não dá para manter

os córregos na situação original. Hoje, os córregos em áreas
urbanas são canais de esgoto e depósitos de lixo. Mas aquele
córrego não é um canal de esgoto. Trabalhamos separando
drenagem de coleta de esgoto. Ele não recebe esgoto da
favela, mas recebe da cidade. A nossa esperança é que no
futuro se faça essa separação entre drenagem e esgoto. Os
projetos previam infra-estrutura de água, esgoto, sistema
viário, canalização dos córregos e preocupação contra riscos
de desmoronamento. Deixamos o córrego a céu aberto para
permitir a limpeza o tempo todo. Retiramos uma parte das
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famílias da beira do córrego e criamos uma área de vivência
nesse local. Nossa esperança é que aquele lugar não venha a
ser ocupado novamente. Eliminar os esgotos de todos os
córregos é alguma coisa que vai levar muito tempo e que diz
respeito ao saneamento de toda a cidade.
Os córregos urbanos não têm nenhuma chance de apresentar

sua forma original, bucólica e romântica, pois não se trata
mais de ambiente natural, mas de ambiente construído. Se
conseguirmos saneá-los, já será uma enorme conquista.
Em relação aos conselhos, concordo com o senhor. Acho que
tem toda razão - Os conselhos, para gerir os fundos,
quaisquer que sejam. O senhor cita os 20% do IPMF. Ainda
tenho dúvidas e quero ver esse dinheiro... Já vi muitas leis
não serem seguidas neste Pais. Muitos municípios estão
confiando demais no projeto do Governo Federal. Não é que eu
entenda que esse dinheiro não virá, mas os recursos q ue o
Governo Federal vai ter não darão nem para o começo. A todo
lugar que vou, escuto a mesma coisa: as Prefeituras não têm
dinheiro, e todos estão confiando no dinheiro do Governo
Federal. Acho que precisamos trabalhar para criar fundos e
recursos , brigar pelos recursos federais, mas criar fontes
de recursos locais, também. Não sei se respondi a sua
questão.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Pedro A. Baeta. Com sua
experiência como Secretária Habitacional da Grande São
Paulo, houve algum apoio dos grandes empresários de São
Paulo para a construção de unidades habitacionais perto de
áreas industriais? Seria viável esse tipo de acordo?
A Dra. Erminla Maricato - Isto aconteceu no começo do
século, nos locais em que havia vilas operarias construídas
pelos empresários, visando a segurar os trabalhadores nas
proximidades das fábricas.
Acho que além das operações interligadas tivemos, sim,
interesse de empresários em ceder terrenos. Mas era muito
complicado, porque era para uma clientela específica de
trabalhadores da indústria. Houve também uma questão ética,
porque, no fundo, o trabalhador fica preso ao patrão. Essa é
uma questão que deveria ser mais bem discutida. Acho que, se
a operação passar pela cooperativa do sindicato, envolvendo
uma negociação com a empresa, faremos melhor, porque o
trabalhador não fica pagando ao governo e ao patrão, e
haveria uma mediação. Existem algumas propostas começando a
surgir agora. O que conseguimos de grandes empresas, e
entendo ser um caminho incrivelmente profícuo, foi a
aprovação de grandes projetos que causam impacto na malha
urbana. Costumamos falar muito que o impacto causado num
grande empreendimento tem que ser absorvido pela iniciativa
privada. Desde quando me conheço por gente, ouço falar isso.
O que fizemos foi barrar o andamento de alguns projetos
imensos em São Paulo , como, por exemplo, um "shopping
center" de 120.000m2 de área construída.
O que exigimos para aprovar o projeto (isso a lei de São
Paulo nos permitia) foi a duplicação da avenida paralela ao
"shopping", para acomodar o tráfego; a construção de dois
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pontilhões, que faziam a travessia do córrego na avenida; a
implantação de quatro semáforos; e a área verde, para
absorver as águas das chuvas, de 20.000m2, que se tornaram,
na verdade, um parque. Tudo isso, com a condição de que o
"shopping" cuidasse do paisagismo dessa área pública.
No começo isso foi multo dificil. Esse tipo de negociação
foi feito várias vezes, pois os empresários estavam muito
desconfiados de que o Governo do PT criava dificuldades.
Entretanto, depois de certo tempo, entenderam que nosso
objetivo era que absorvessem o impacto que o emprendimento
iria causar sobre a cidade e, na verdade, a maior parte
desses empreendimentos melhorou de qualidade, e conseguimos
conquistas incríveis nesse sentido, não quanto á questão da
habitação, mas em virtude de os empresários construirem
até equipamentos coletivos dentro desses megaprojetos.
Existiram casos, inclusive, de construção de trevos dentro
da malha viária urbana.
O Sr. Coordenador - O Sr. Liberalino, morador da favela
Pedreira Prado Lopes, faz aqui um registro: aquela favela
tem a mesma idade de Belo Horizonte, e esse tipo de projeto
habitacional nunca saiu do papel. A esperança dos moradores
é de que sejam ouvidos. E apenas um registro.
A pergunta seguinte é formulada pelo Padre Pier Luigi, da
Arquidiocese: "0 que a senhora acha do seguinte raciocínio:
o direito à moradia assiste ao ser humano, seja qual for a
sua condição financeira. Para isso é que o poder público
cobra impostos de todos os cidadãos, inclusive com a
finalidade de dar moradia a todos, seja qual for a sua
condição financeira, podendo chegar à gratuidade no caso de
mais baixa renda, por exemplo - de um a três salários.!!
A Dra. Ermimia Maricato - No meu entendimento, gratuidade
nem o povo pede e, pela minha experiência, o morador sempre
quer pagar alguma coisa, ou seja, aquilo que está dentro da
sua possibilidade. Creio que é importante estabelecermos um
subsidio grande e sempre dentro das possibilidades da
população pagar.
Em relação ao direito, concordo com isso Entretanto, acho

que não adianta o direito estar previsto em lei, o direito é
conquistado com muita luta. A população pobre tem que
conquistar esse direito, e tem que conquistá-lo exigindo
reformas, exigindo o controle dos fundos, exigindo uma
reforma urbana da terra.
Concordo com o principio de que todo mundo tem direito a
uma moradia. Quem é que não vai concordar com isso,
independente do quanto ganha? A população pobre é vitima de
uma estrutura social muito cruel. E vitima de 400 anos de um
domínio cruel no Brasil, que estabeleceu um exército de
reserva de mão-de-obra barata, e, nas épocas de recessão, a
situação piora muito, pois há uma disputa muito grande por
emprego. Quem é, Padre, que não vai concordar com esse
direito?
Entretanto, o direito não vale apenas por estar previsto na
Constituição, principalmente se for genérico. Creio que
temos de ir atrás da maneira pela qual vamos assegurar esse
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direito. Como é que vamos assegurar esse direito? Quem vai,
realmente, assegyrar esse direito é a população pobre, não è
mais ninguém. E ela mesma, mas com suas lutas, suas
conquistas e com o crescimento de seu nível de consciência.
O Sr. Coordenador - Ora. Erminia, uma indagação de Laerte

Santos de Oliveira Brasil: '65% das verbas que são aprovadas
e destinadas à construção de um conjunto habitacional
popular são desviadas por políticos corruptos. Como fazer
para fiscalizar essas verbas habitacionais?"
A Dra. Erminla Maricato - Estou numa situação privilegiada
com relação a quem está fazendo a pergunta, pois a pessoa
não pode nem discordar.
Acredito que estamos mudando este País. Não foi apenas por
causa do "impeachment". Não foi por um fato isolado. Muitas
Prefeituras, em todo o Pais, estão com uma nova maneira de
gerir a coisa pública. A participação popular tem aumentado.
temos discutido projetos de lei. O projeto de lei sobre o
processo eleitoral é fundamental, como foi fundamental a Lei
de Licitação Pública.
Gostaria de dizer a vocês que a Receita Federal está

atuando de uma forma muito incisiva. Como ela está cercando
grandes empresários, está cercando também a indústria da
construção civil. E isso está tornando muito difícil a
existência do Caixa 2.
Quando ouço o discurso neol iberal , acho engraçado, porque
este Estado é como é porque foi capturado por interesses
privados. Temos que fazer uma reforma no Estado. Não tem que
ser os neoliberais a carregar essa bandeira. Ela tem que ser
nossa. Queremos uma mudança do Estado, porque ele não convém
ao interesse da maioria. Queremos mudanças estruturais
dentro do aparelho do Estado. Não pode ser apenas uma
discussão. Temos que acabar com a corrupção também no setor
privado, porque ela só existe quando é biunivoca. Ela não
existe apenas de um lado. E visível que estamos progredindo
nesse sentido.
Meu amigo Newton Vargas, pessoa a quem respeito demais, um
estudioso da indústria da construção, diz que de fato está
acontecendo uma mudança no setor. Há empreiteiras neste Pais
que desistiram de trabalhar com obras públicas para não se
envolverem com a corrupção. E as que continuam trabalhando
no setor estão sentindo o peso da fiscalização, porque hoje
os próprios empreiteiros estão fazendo as denúncias. Não sei
se vocês viram o Presidente do SINDUSCON, em São Paulo,
fazendo denúncias sobre a existência de "lobby" na
concorrência de obras públicas. Há dirigentes no setor que
combatem a corrupção. São empreiteiros que estão cansados da
imagem corrupta que o setor tem perante a opinião pública
brasileira. Evidentemente, não vamos mudar do dia para a
noite um Pais tão acostumado á chamada "caixinha".
Acho que estamos mudando. Um encontro como esse é uma
prova de que as coisas estão tomando outro rumo. Tenho
muita confiança no futuro do Brasil, principalmente sabendo
que o México, a Argentina e o Chile, que entraram por um
caminho neoliberalizante, já estão fazendo água. E nós que
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não fornos por esse rumo, que estamos neste conflito intenso,
talvez tenhamos mais condições de buscar outra saida, que
não essa que foi preconizada por esses interesses. Nem todos
os interesses internacionais devem ser mal-vindos. Considero
interessante o debate internacional sobre a Amazônia. Mas
esses do FMI, que fizeram seu modelo para esses países
latino-americanos, não nos convêm. Eles não conseguiram
implantar tal modelo no Brasil até agora.
O Sr. Coordenador - Ora. Erminia, uma indagação de José
Maria Pereira, da Associação Comunitária Taquaril e Vera
Cruz:" A senhora acha correto um morador não associado
ocupar uma área e vendê-la para outro sem enfrentar as
reuniões e sem ser, ao mesmo tempo, associado?"
A Dra. Erniinia Maricato - Vender terra pública ocupada,
muitas vezes, é um expediente de que se lança mão para a
sobrevivência. Entretanto, quando isso é um negócio, é
evidente que não podemos concordar. Nesse ponto, não sei
se tanto faz ser associado ou não. Não sei se entendi
direito a pergunta, mas acho que a miséria coloca as
pessoas, no Brasil, numa situação muito complicada. Não
quero falar mais do que isso, porque, de fato, não conheço
bem a situação.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Antônio, do Município

de Betim:" E comum, em principio de administração municipal,
ocorrerem ocupações de terrenos vagos. Sabe-se que há muitos
casos de especulação, ou seja, pessoas que ocupam com o
objetivo do lucro. Como a gestão Luiza Erundina negociou as
ocupações e, principalmente, como tratou o caso dos
especuladores?".
A Dra. Erminla Maricato - No primeiro ano da minha gestão,
tivemos uma situação que jamais vou esquecer. Realmente,
achei que não conseguiríamos sobreviver aquilo. Tivemos
alguns movimentos que chamo de oportunistas. Muita gente nos
criticou, dizendo que aceitávamos ocupações de terras,
quando se tratava de movimentos de esquerda, mas, quando de
direita, não. Mas o que aconteceu foi que pessoas, com carro
de som, andaram por determinadas áreas em São Paulo,
distribuindo material impresso (tenho exemplares até hoje),
dizendo que tinham que ocupar terras porque a Prefeita ia
regularizar; que a Prefeita era a favor da ocupação de
terras. Eram atos de sabotagem. Tivemos esse tipo de
ocorrência em duas regiões de São Paulo. Alguns conjuntos
habitacionais em construção foram ocupados sob a liderança
de um indivíduo que vocês até devem ter conhecido, porque
ele se promoveu bastante na mídia. Chama-se Silvio Rocha. E
ele dizia que o PT havia mostrado o caminho e que iriam
invadir mesmo. De fato, chegaram a invadir conjuntos
habitacionais que não estavam terminados, Vocês não imaginam
o drama de consciência que foi resolver esse problema, em
nossa gestão. Ao mesmo tempo, os movimentos de moradias, que
tinham uma luta muito longa, afirmavam que, se a gente não
retirasse as pessoas que tinham invadido, furando a fila dos
cadastrados, os movimentos iriam ocupar todas as áreas da
cidade. Quer dizer, estivemos prestes a perder o controle
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da gestão das terras da cidade. O que aconteceu foi que a
gente endureceu com algumas dessas ocupações, em que o
conflito extravasou o caráter social. Numa dessas ocupações,
um funcionário da CORAS foi ameaçado de ser jogado do 3Q
andar de um prédio. Eram situações tensas. Ao mesmo tempo,
trabalhamos, negociando e conversando com todos os que
acamparam em frente á Prefeitura. Isso significa duas ou
três manifestações todos os dias, durante um ano e meio. No
primeiro semestre de 1990. tivemos 266 reuniões, com
movimentos que apareciam de todos os lados da cidade.
Dirigimos essas manifestações para os fóruns regionais e
trabalhamos com desapropriações de terras. Cada companheiro
trabalhou 15 horas por dia para garantir a governabilidade e
colocar a política em ação. Temos a satisfação de dizer que,
na nossa gestão, muito pouca ocupação de terra conflituosa
houve em São Paulo. Desapropriamos 1.500.000m2 de terras.
Uma parte delas, ainda não construída, está sendo guardada
por esses movimentos. Tínhamos sempre, na lembrança, que, no
governo anterior, um movimento muito extenso de ocupação de
terras acarretou a morte de uma pessoa pela Policia
Municipal. O Governo reorientou a própria Policia Municipal.
Houve, por exemplo, o problema da ocupação de uma área de
proteção de mananciais: tivemos conflitos dentro do próprio
Governo, mas a Prefeita decidiu que as áreas de proteção de
mananciais não poderiam ser ocupadas. Discutimos também com
os movimentos de moradias e quem resistiu foi retirado pela
Polícia Municipal pacificamente. Isso graças a muita
discussão e a muita conversa. A ocupação da área de
proteção dos mananciais, de forma irregular, estava
comprometendo o manancial que fornece água potável a 3
milhões de pessoas em São Paulo. Vejam as contradições
enfrentadas pelo Governo.
Quero que fique muito claro, no meu discurso, que há
contradições insolúveis na política urbana e habitacional.
Há horas em que temos que decidir entre proteger a água e
garantir moradias precárias para a população, porque não
temos condições de resolver todos os problemas de moradia.
Quanto à questão da proteção de mananciais, elaboramos um
projeto modelo para os movimentos de moradias, que
concordaram em aguardar a execução do conjunto habitacional
e, sendo ele modelo, mostrava um caminho de implantação de
moradias com preservação da água- Isso envolveu um certo
avanço técnico do projeto.
O Sr. Coordenador - José Mauricio Ferreira. do Conjunto
Carajás, faz o seguinte registro neste seminário: "Venho,
por meio desta, cobrar o dinheiro do FGTS. Cito como exemplo
uma obra de canalização de um córrego no Município de
Contagem, q ue fica á direita da BR-040, logo após a CEASA. E
uma obra faraónica, tendo um vista que, às margens do
córrego, não há nenhuma casa, e sim terrenos baldios de
algumas empresas. Enquanto isso, existem outros córregos
precisando de canalização. Lá existe uma grande placa: Obra
financiada com recursos do FGTS'. Quer dizer, dinheiro do
trabalhador. Está feito o registro".
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O último debatedor é Eudete Comes Alves Martins, Presidente
da Associação Comunitária.
A Sra. Eudete Gomes Alves Martins - Gostaria de saber que
sugestão a Secretária poderia nos dar para enfrentar a
questão do adensamento nas áreas já existentes, com um
número mais elevado de familias, para garantir mais espaço
para área de lazer e atividade social. Queria também
valorizar eventos como este, que reúne representantes de
diversos setores da sociedade, interessados em aprofundar
conhecimentos e em buscar solução para o problema da
habitação.
A Ora. Erminla Maricato - Acho que não entendi bem a
pergunta. Seria adensar áreas já ocupadas, em loteamento
Irregular?
A Sra. Eudete Ganes Alves Martins - Vou esclarecer. Trata-
se de terreno do Estado ocupado por um número de famílias
superior ao de lotes. Como esse terreno foi conquistado
através de luta, procuramos uma forma de manter as famílias
na região.
A Dra. Erninia Maricato - Esse foi o problema mais comum
que tivemos: pouca terra para muita gente. Por esse motivo é
que saímos do loteamento e apelamos para o conjunto de alta
densidade e para o conjunto, às vezes, verticalizado. Um
problema de projeto. Está previsto na lei de HIS que você
pode manter áreas públicas, áreas institucionais, diminuir a
área de circulação viária, diminuir o tamanho do lote, desde
que exista um projeto adequado à produção de moradias. Se
for diminuído o tamanho do lote, mas cada um fizer a casa
que bem entender, muita gente ficará sem luz nem ar. E
preciso haver um projeto, que cada pessoa deverá seguir.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadorla dá por encerrados

nossos debates.
A Ora. Erninia Maricato - Não posso deixar de agradecer a
atenção de todos, bem como o carinho que recebi. Queria
agradecer á Assembléia Legislativa o convite que me fez e
parabenizo a assessoria da Assembléia pelo evento. Estou
sentindo que vocês estão dando urna lição ao resto das
Assembléias Legislativas do Pais. E muito difícil conseguir
esse tipo de entendimento coletivo. Quando o interesse de um
setor prevalece, dificilmente temos uma boa política
habitacional. Muito obrigada.

ATA DA 236a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.562/93;
aprovação, com a Emenda ng 1 - Suspensão e reabertura da
reunião - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.592/93; apresentação do Substitutivo ng 1; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani



425

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Olizon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Sal les -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2li PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação dos projetos constantes na pauta.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.562/93, do
Deputado Elmiro Nascimento, que altera a Lei ng 10.943. de
27/11/92, e dá outras providências (dispõe sobre a criação
da Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck. no Municipio
de Juiz de Fora.). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que
apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto, com a Emenda flQ
1, apresentada pela Comissão de Justiça. 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. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 20 minutos até que a Comissão Conjunta emita parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.592/93.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1-592/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de bolsa-
auxilio no âmbito do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PRDMAM - e dá outras providências. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.592/93
Dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no âmbito do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - e dá outras
providências.
Art. lg - Fica a Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - UTRAMIG - autorizada a conceder até 4.000
(quatro mil) bolsas-auxilio para os adolescentes
participantes do Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM
-, criado pelo Decreto ng 34.397, de 17 de dezembro de 1992-
# lg - A bolsa-auxilio a que se refere este artigo tem o
valor mensal equivalente a meio salário mínimo, para a
jornada máxima de 4 (quatro) horas diárias de trabalho.
f 2Q - A jornada de trabalho deverá ser compatível com o
horário escolar e constante de quadro de horário de trabalho
afixado em lugar visível.
Art. 2g - O trabalho a ser desenvolvido pelo adolescente
deverá ter caráter educativo, assegurando-se que as
exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal
e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo.
Parágrafo único - Fica a UTRAMIG responsável por garantir a
característica educacional e de formação profissional, com
acompanhamento por meio de monitores e avaliação periódica
das condições de trabalho e do desempenho do adolescente.
Art. 3Q - Extinguir-se-á a bolsa de iniciação ao trabalho
no caso de freqüência irregular ás atividades escolares,
definida como ausência superior a 20% (vinte por cento) da
carga horária mensal obrigatória.
Art. 4g - Poderá ser firmado convênio com a iniciativa
privada, garantidas as seguintes condições:

- Avaliação prévia pela UTRAMIG das condições oferecidas
pela empresa ou estabelecimento, com acompanhamento
periódico, na forma do art. 2g.
II - Contrapartida financeira da empresa ou estabelecimento
convenente, que garanta a reposição dos recursos
desembolsados pelo poder público.
Art. 5Q - O adolescente participante do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM - que fizer jus à bolsa-
auxilio perceberá também o vale-alimentação e o vale-
transporte, bem como será beneficiário do seguro de vida
coletivo e terá direito a uniforme.
Parágrafo único - O vale-alimentação será fornecido nas
mesmas condições estabelecidas para os servidores públicos
civis do Estado.
Art. 60 - O beneficiário da bolsa-auxílio não terá nenhum
vinculo funcional com o Estado, perdendo o direito a ela
quando se desligar do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM.
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Art. 7 - O Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - prestará assistência
médica aos participantes do Programa de Iniciação ao
Trabalho - PROMAM.
Art BQ - Caberá ao Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS - gestor administrativo e financeiro do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - a
responsabilidade pelo repasse à Fundação de Educação para o
Trabalho - UTRAMIG -, mediante instrumento juridico
apropriado, dos recursos necessários ao pagamento de bolsa-
auxílio-
Art. D - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões. 6 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No correr da discussão foi apresentado o Substitutivo nQ 1.
e a Presidência devolve, então, o projeto à Comissão de
Educação, para que esta emita parecer sobre o substitutivo.

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 extraordinária de hoje, às 201h30min, nos
termos do edital de convocação Levanta-se a reunião.

ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
As dezesseis horas do dia vinte e cinco de agosto de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho II os
Deputados Francisco Ramalho, Geraldo da Costa Pereira e
Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Agostinho
Patrus, por indicação da Bancada do PFL), membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo da Costa Pereira
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz a distribuição da matéria constante na pauta.
cabendo ao Deputado Geraldo da Costa Pereira relatar o
Projeto de Lei nQ 1.351/93 e o Requerimento nQ 4.530/93, e
ao Deputado Jorge Hannas, relatar os Requerimentos ns 4.511
e 4.597/93. Passa-se á 2a parte da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Geraldo da Costa Pereira emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.351/93, com as Emendas ns
1 e 2, do Relator. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se á discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Jorge Hannas emite pareceres orais
favoráveis aos Requerimentos ns 4.511 e 4.597/93. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
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aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo da Costa
Pereira emite parecer oral favorável ao Requerimento n
4.530/93. Colocado em votação, é o requerimento 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, 7 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus - Wilson

Pires - João Marques - Anderson Adauto.
ATA DA 9 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSõES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB). Célio de
Oliveira e Anderson Adauto, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Anderson Adauto (substituindo o
Deputado Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do
PMDB), Péricles Ferreira (substituindo o Deputado Francisco
Ramalho, por indicação da Liderança do PSDB), Elisa Alves e
Gilmar Machado, membros da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer; Célio de Oliveira. Roberto
Amaral, Raul Messias e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
esclarece que a reunião se destina a apreciar, no lg turno,
os pareceres das comissões acima mencionadas sobre o Projeto
de Lei nQ 1.591/93, do Governador do Estado, o qual
reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá outras
providências. A seguir, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Clêuber Carneiro, Relator da Comissão de
Constituição e Justiça, que emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, com as Emendas ns 1 e 2, de sua autoria. Colocado
em discussão e em votação, é aprovado o parecer. A Deputada
Elisa Alves, Relatora da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer, emite parecer pela aprovação do
projeto, com as Emendas ngs 1 e 2. apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão e
atendendo a questão de ordem formulada pelo Deputado Gilmar
Machado, o Presidente informa que, tendo em vista o disposto
no lg do art. 137 do Regimento Interno, apenas os membros
dessa comissão poderão apresentar propostas de emendas ao
projeto. Ato continuo, o Deputado Gilmar Machado apresenta
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as propostas de Emendas ns 1 e 2. Colocado em votação, é
aprovado o parecer da Relatora, com as Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, e aprovadas as propostas
de emendas, que passam a receber os ngs 3 e 4. O Presidente
suspende a reunião por 10 minutos para a Relatora, Deputada
Elisa Alves, elaborar a nova redação. Esgotado o prazo
concedido, o Presidente reabre os trabalhos com o seguinte
"quorum" Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Célio de
Oliveira e Anderson Adauto, membros da Comissão de
Constituição e Justiça: Ánderson Adauto (substituindo o
Deputado Cõssimo Freitas, por indicação da Liderança do
PMDB), Péricles Ferreira (substituindo o Deputado Francisco
Ramalho, por indicação da Liderança do PSDB), Elisa Alves e
Gilmar Machado, membros da Comissão de Educação. Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer; e Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Raul Messias e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Tendo em vista a ausência do Relator
anteriormente designado, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Roberto Amaral, que emite parecer pela aprovação
do projeto. Apôs a discussão e a votação, é aprovado o
parecer do Relator, que conclui pela aprovação da
proposição, com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 3 e 4, da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger -. Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Maria Elvira - Roberto
Amaral - Arnaldo Canarinho - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrus.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó~ 1.448193

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública
a Organização Pacifista e Ecológica Paz e Liberdade -
PALIBER -, com sede no Município de Ponte Nova.
Aprovada a proposição no lg turno na forma apresentada,
compete-nos agora emitir parecer para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando nosso posicionamento sobre a matéria,
reconhecemos a pertinência de se declarar de utilidade
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Pública a referida entidade, tendo em vista suas atividades
direcionadas à defesa e à conservação do meio ambiente.

Conclusão
Em razão do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2g turno,

do Projeto de Lei nQ 1.448/93, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1993.
Miguel Barbosa, Relator.

PRONUNCIAMENTO REALIZADO EM REUNIÃO ANTERIOR

4409 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/9/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados aqui presentes, senhores das galerias, na semana
passada, fomos informados de que esta Assembléia
Legislativa, ao constituir um novo Bloco, um novo partido.
oficialmente comunicava à Presidência que formava a Minoria
e escolhia como seu Líder o Deputado Paulo Pettersen.
Estejam certos de que aqui não vim para chorar o leite

derramado nem para lamentar a minha saída desta Liderança de
Oposição. Mas gostaria de fazer algumas reflexões neste
momento. Um artigo do Regimento Interno conceitua a Minoria:
'a representação partidária ou Bloco Parlamentar que, em
relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.
Aqui fica a minha indagação. Essa oposição é muito subjetiva
- expresse posição diversa da Maioria!!. Isso para nós é
bastante subjetivo. Nós não entendemos até onde pode ir essa
oposição, o que significa para alguns ser Oposição ao
Governo. Na época do Newton Cardoso, nós tivemos aqui uma
amostra do que foi Oposição. Naquela época, nós sabiamos
nesta Casa o que era Oposição, o que era Minoria, o que era
Maioria, o que era Liderança. Naquela época, PFL. PDT. PSDB
• PT formavam o Bloco que era, realmente, o Bloco da Minoria
• houve, neste Plenário, embates sérios e embates históricos
que marcaram e dignificaram esta Casa.
Hoje, a união de Minas, proposta pelo Sr. Hélio Garcia,
conseguiu abraçar todos os partidos e quase todos os
Deputados, com exceção dos Deputados do PT e do nosso
companheiro do PSB. Deputado Raul Messias. Nós, então,
ficamos apreensivos pelo tipo de Minoria que vamos ter nesta
Casa, pelo que significa ser oposição ao Governo. Temos
visto aqui algumas lutas, alguns debates, e nós vemos que,
esporadicamente, alguns Deputados que hoje estão no chamado
Partido Progressista votaram contra as decisões do Governo.
Foram, naquele momento e só naquele momento,
esporadicamente, oposição. Lembro-me agora, por exemplo, da
postura desses Deputados, quando chegou aqui o projeto que
deveria autorizar o Governador a pagar à Mendes Júnior uma
divida que, para nós, foi duvidosa e que a Justiça
reconheceu como tal. Lembro-me também do projeto de reforma
administrativa e do famoso empréstimo feito no exterior para
conseguir os bónus da CEMIG. Foram projetos que chegaram ao
apagar das luzes, que tinham de ser votados em regime de
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urgência urgentíssima. Naquela época, aqueles que hoje estão
como Minoria e que hoje estão como partido de Oposição se
dobraram e votaram ao comando do Líder do Governo e ao
comando do Líder da Maioria-
0 que significa para nós, o que nós entendemos como líder?
Líder é aquele que é capaz de conduzir, que é capaz de
dirigir um grupo. Não precisa ter unanimidade, porque
unanimidade só existe nas ditaduras, mas é capaz de conduzir
um grupo que tenha unidade, que tenha unidade ideológica,
que tenha unidade nos princípios, que tenha, sobretudo,
unidade na ação. Para nós há uma preocupação: até quando
este grupo, que hoje quer ser Minoria, que quer ser Oposição
ao Governo, vai continuar? Será que essa minoria vai
continuar se o seu candidato for derrotado? Será que essa
Minoria vai ser Oposição, no futuro, sendo o seu Governador
e o seu Presidente derrotados? Há um ditado popular que bem
caracteriza a América Latina, e todos nós o conhecemos! "Si
hay govierno, soy contra". Não queremos ser simplesmente
esse "contra" ao Governo. Queremos ser um partido que sabe
por que faz oposição e não apenas que quer ser o partido do
contra. Mas é perigoso, também, quando o grupo assume: "Se
há governo, sou a favor". Será que nós teremos Minoria bem
distinta, bem caracterizada na luta contra os desmandos do
Governo, contra os desmandos do poder administrativo?
Entendemos que, num regime democrático, líder não é aquele

que manda, mas é aquele que comanda, é aquele que é capaz de
discutir com os seus liderados as suas divergências e as
suas oposições para que depois aceitem um consenso ou, pelo
menos, aquele pensamento que expresse a vontade da oposição.
Quero lembrar, ainda, o que significa ser líder no sentido
bíblico: é aquele que veio para servir. E isso que
gostaríamos de encontrar nesta Casa: uma Minoria aguerrida,
uma Minoria disposta a perder as benesses, disposta a perder
os favores do Palácio da Liberdade. Queremos uma Minoria
disposta a lutar contra desmandos, contra clientelismo,
contra corrupção, contra tudo que tiver cheiro de maldade e
contra tudo que tiver cheiro de dificuldade para o povo. Se
esse grupo, que hoje se intitula Maioria, tiver as
qualidades de oposição, nós vamos ter prazer em trabalhar
junto com eles.
Gostaríamos, também, de encontrar sempre no Plenário e
nesta Casa aquele que foi indicado para Líder da Minoria.
Não há sentido em sermos liderados por um Deputado que nunca
vemos. Gostaríamos, até, de fazer uma reunião com esses
Deputados que hoje estão na Oposição, e espero façam uma
oposição expressiva, não apenas em palavras, mas em ação.
Queremos uma oposição expressiva na luta contra os
desmandos, contra as arbitrariedades e contra as injustiças.
E com prazer que estamos vendo, neste momento, o Deputado

Paulo Pettersen entre nós. Gostaríamos que a sua presença
fosse constante. Temos necessidade de nos encontrar mais
vezes, não apenas com ele, mas também com os outros do PP,
com os outros que, a partir desta data, são oposição nesta
Casa. E eu espero que sejam oposição de fato, até porque só
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Belo Horizonte, sábado, 16 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 4499 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofício no 37/93, do Procurador-Geral
Adjunto de Justiça - Ofícios diversos e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 1.729 e
1.730/93 - Requerimentos do ng 4.809 ao 4.815/93 - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e Ronaldo
Vasconcellos; questões de ordem; discursos dos Deputados
Roberto Carvalho e Raul Messias - Questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum" - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14hI5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelrno Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Ivo José - Jaime Martins - João Marques - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Maria Pinto -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Lula
Soares - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Ng 37/93, do Sr. Arnaldo Coelho, Procurador-Geral Adjunto
de Justiça do Estado, informando, referentemente a
requerimento do Deputado Jaime Martins, que, quanto às
irregularidades na Prefeitura de Nova Serrana no exercício



434

de 1992, foi encaminhado à Secretaria da Segurança Pública
expediente para instauração de inquérito policial.
Do Sr. José Saraiva Felipe, Secretário da Saúde, que,
relativamente a requerimento do Deputado João Batista,
expressa apoio ao 1 Fórum Permanente de Resgate da Dignidade
Profissional dos Servidores Públicos.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando
o encaminhamento ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas de requerimentos do Deputado Bernardo Rubinger.
Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da

Educação, informando, quanto a requerimento do Deputado Hely
Tarquinio (estabelecimento da isonomia da remuneração dos
professores aposentados), que encaminhou o apelo á
Secretaria de Administração.
Do Sr. Odelmo Leão, Vice- p residente da Comissão de Viação e

Transporte da Câmara dos Deputados, informando estar atento
ás solicitações contidas em requerimento do Deputado Mauri
Torres,
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (2), informando, com relação a requerimentos
dos Deputados Ermano Batista e Wanderley Ávila (encampação
dos trechos Central de Minas - Mendes Pimentel e
Brasilândia-Santa Fé de Minas), que não é possível, no
momento, atender ao pleito.
Do Sr. João Bosco Correa Fernandes, Diretor da
Superintendência Central de Bens Imóveis da Secretaria de
Administração, informando, com referência a solicitação da
Comissão de Justiça, que não existe, no Cadastro de Bens
Imóveis do Estado, imóvel com a denominação Doutor José de
Almeida Paiva no Município de Natércia. Recomenda, contudo,
uma consulta à Prefeitura daquele município- (- A Comissão
de Justiça.)
Do Sr. Raul da Silva Cruz, Juiz de Paz de São Gonçalo do
Pará, solicitando à Casa interceda junto ao Governador do
Estado em favor da aprovação de projeto que regulamenta a
aposentadoria dos Juizes de Paz. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Marcilio César de Andrade, Presidente da Associação
dos Empregados do Sistema de Ciência. Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -, solicitando o
apoio da Casa ao CETEC, que está sendo relegado das
prioridades das autoridades governamentais mineiras, e a
denúncia dos atos arbitrários ocorridos nessa instituição.
(- A Comissão de Ciência e Tecnologia.)
Do Sr. Rubens Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas
Gerais - SINDPAS -, relativamente a projetos de lei que
tramitam nesta Casa e que objetivam a criação de linhas de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal, manifestando
o desacordo da instituição citada com o parecer atual da
Comissão de Justiça, que conclui pela constitucionalidade da
matéria, e solicitando Informações a respeito da mudança de
posicionamento desta comissão, que há pouco tempo proferiu
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pareceres pela inconstitucionalidade de proposições com o
mesmo objetivo.
Do Sr. Rubens Lessa Carvalho, Presidente do SINDPAS,
solicitando a colaboração da Casa a fim de que seja
imediatamente revista a legislação tributária vigente
relativa ao transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. João Alves de Melo, Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil S.A., expondo os motivos pelos quais o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE -, nos
níveis em que foi definido pela Constituição de 1988, não
atende ás necessidades de financiamento da região, e
solicitando o apoio da Casa para que, por ocasião da revisão
constitucional, a aliquota seja elevada de 1,8% para 3%.

CARTÃO
Do Sr. Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor Cientifico da
FAPEMIG, enviando cópia do artigo publicado pelo Senador
Marco Maciel na 'Folha de S. Paulo" de 5/8/93. (- A Comissão
de Ciência e Tecnologia.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.729/93

Declara de utilidade pública a G.A.S. - Guaraciaba
Assistência Social, com sede no Município de Guaraciaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a G.A.S. -
Guaraciaba Assistência Social, com sede no Municipio de
Guarac i aba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de outubro de 1993.
José Renato
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.730/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Jorge do Morro das Pedras, com sede no Município de Belo
Nor i zonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária São Jorge do Morro das Pedras, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 1993.
Edward Abreu
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Justificação: A Associação Comunitária São Jorge do Morro
das Pedras é uma sociedade civil de caráter não lucrativo e
com duração indeterminada que tem por fim trabalhar pelo
desenvolvimento e pelo bem-estar social da Vila São Jorge do
Morro das Pedras, bem como proporcionar aos associados
atividades cívicas, recreativas, culturais e
socioassistenciais, cooperando com o poder público, com as
demais entidades comunitárias e como povo em geral.
A referida instituição foi fundada em 28/8/71, funciona
regulamente, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
O estatuto da entidade está registrado no Cartório Jero
Oliva, a fls. 915, verso, do livro A-18, sob o número de
ordem 21.014, com data de 16/8/72.
Reconhecê-la como entidade de utilidade pública no âmbito

estadual virá proporcionar-lhe melhores condições para a
dinamização de suas atividades e para a concretização de
todos os seus objetivos.
Conto, portanto, com a aprovação deste projeto de lei pelos
nobres pares nesta Casa.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 4.809/93. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas á
construção de pontes sobre os córregos Logradouro. Extrema e
Canabrava. no Município de Santa Fé de Minas. (- A Comissão
de Administração Pública.)
No 4.810/93, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário do Trabalho e Ação Social com
vistas ã construção de prédio para instalação de creche no
Município de Santa Fé de Minas. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
F4Q 4.811/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
levantamento de um trecho da estrada que liga o Município de
Santa Fé de Minas ao de São Romão.
NQ 4.812/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
construção do contorno rodoviário do Município de Bom
Despacho.
NQ 4.813/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de Guapé e
Pimenta.
NQ 4.814/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de Guapé e
Ilicinea. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
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Ng 4.815/93. do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
faça constar nos anais da Casa voto de congratulações com o
Municipio de Bonfinópolis de Minas, na pessoa do Prefeito
Municipal e na do Presidente do Sindicato Rural, pela
realização da III Exposição Agropecuária. (- A Comissão de
Agropecuária.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amaral e Ronaldo Vasconcellos

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

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
presentes no Plenário e nas galerias, gostaríamos de
comentar, rapidamente, a respeito de duas questões de
ordem, sendo que uma já foi formulada e não respondida.
Já entramos, por duas vezes, com uma questão de ordem

cobrando da Presidência o motivo por que o requerimento que
solicita a continuidade da tramitação do processo relativo
ao "impeachment" do ex-Governador Newton Cardoso - de triste
lembrança e memória - ainda não veio a Plenário para receber
parecer. Aliás, o Presidente desta comissão vem engavetando
projetos Importantes como este, bem como o relativo á
licença para o julgamento do Deputado Paulo Pettersen. Em
questão de ordem, solicitávamos que o Presidente colocasse o
projeto em Plenário, para que fosse nomeado um Relator, de
acordo com o Regimento.
A segunda questão de ordem, que diz respeito a um projeto,
foi feita porque o Governador do Estado não está cumprindo a
lei de política salarial, aprovada por esta Casa. De uma
forma afrontosa e desrespeitosa a este Legislativo, aos
servidores públicos e á lei, o Governo aplicou 90% do
crescimento da receita nos quatro meses anteriores, quando a
lei é clara, estipulando 100% do crescimento, a não ser que
haja plano de carreira e de cargos e salários, com base na
Lei de Diretrizes de Carreira. Entramos com um projeto de
resolução há duas semanas e ele sequer recebeu número, além
de não ter sido divulgado.
Assim, estamos cobrando que a Presidência determine,
primeiramente, que o projeto seja divulgado ou que pelo
menos tenha número, para que as comissões possam analisá-lo.
Que esta Casa tenha a dignidade de pelo menos fazer com que
a lei, por ela aprovada, seja respeitada pelo Executivo.
- Os Deputados Roberto Carvalho e Raul Messias proferem

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

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, não temos "quorum" para a continuação dos
trabalhos. Como temos matéria importante na pauta, solicito
a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião, por falta de
"quorum"
O Deputado Bonifácio Mourão - Peço recomposição de
"quorum", Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição
feito pelo Deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o
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ilustre Deputado José Laviola para proceder á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 20 Deputados. Não
há, portanto, 'quorum" para a continuação de nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a especial de logo mais, ás 20
horas, destinada ao Ciclo Nacional de Debates, que abordará
o tema "Nova Lei de Imprensa", e para a ordinária de debates
de amanhã, dia 15, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA E DE MEIO AMBIENTE
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brás, Ailton Vilela,
Antônio Genaro, membros da Comissão de Politica Energética.
Hídrica e Minerária; e Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e
Ailton Vilela, membros da Comissão de Meio Ambiente. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que o objetivo da reunião é discutir a
possivel ocorrência de poluição de mananciais existentes na
região do Município de Ibirité, onde se pretende instalar a
empresa Mineral do Brasil, e abordar assuntos pertinentes ao
Seminário Legislativo Águas de Minas, a ser realizado nesta
Casa, no período de 18 a 21 de outubro. Logo após, o
Presidente faz a leitura do Oficio nQ 295/93, da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG -, que aborda a questão da poluição de mananciais
provocada pela instalação da empresa Mineral do Brasil. em
Ibirité, e esclarece que a matéria já foi analisada pelos
Consultores da Casa, os quais tecem considerações sobre o
assunto, O Presidente informa que, oportunamente,
apresentará um requerimento referente a essa matéria. A
Presidência procede à leitura de comunicação encaminhada
pelo Presidente da Casa referente à programação do Seminário
Legislativo Aguas de Minas e determina que a assessoria
distribua aos membros das comissões cópias da programação
relativa aos temas a serem abordados no citado seminário. O
Presidente esclarece que, finalizado o evento, será
encaminhado a essas comissões relatório conclusivo, que será
por elas analisado. Encerrada a l parte da reunião, passa-
se à 22 parte, com a discussão e a votação de proposição da
comissão. O Deputado Ivo José apresenta requerimento em que
sugere seja submetida á Mesa da Assembléia a participação
dos professores Cláudio Guerra, Francisco A. R. Barbosa e
João Antônio de Paula. do Departamento de Biologia do
Instituto de Ciências Biológicas da universidade Federal de
Minas Gerais, nos grupos de trabalho do seminário, tendo em
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vista que a programação já está concluída. Colocada em
votação, é a proposição aprovada. A seguir, o Deputado
Eduardo Brás passa a Presidência ao Deputado Ronaldo
Vasconcel los, para que possa apresentar requerimento em que
solicita sejam formulados convites aos Srs. Paulo Teles,
Prefeito Municipal de Iblrlté; Dr. Roberto Messias,
Presidente da FEAM; Dr. Sebastião Neves Rocha, Coordenador-
Geral da FETAEMG; e a um representante da empresa Mineral do
Brasil, para a reunião a ser realizada no próximo dia 7, ás
15 horas. O Presidente coloca em votação o requerimento, que
é aprovado sem restrições. O Deputado Eduardo Brás reassume
a Presidência, agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca-os para a próxima reunião conjunta dessas comissões,
a ser realizada no próximo dia 7, ás 15 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Ailton Vilela - Ivo José -

Ronaldo Vasconcellos - Maria Elvira - Roberto Luiz Soares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Márcio Miranda,
propõe seja dada a denominação de Escola Estadual Sebastião
Araújo á Escola Estadual do Distrito de Bicas, com sede no
Município de Rio Piracicaba.
Encaminhada, para exame preliminar, á Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice de natureza
jurídica, constitucional ou legal à sua tramitação, vem a
proposição a esta comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento ás disposições regimentais.

Fundamentação
Sebastião Araújo descende de tradicional família de Bicas,
ali estabelecida desde os tempos em que era apenas um
povoado. Com raizes naquela cidade, ele muito contribuiu
para seu progresso.
Indicado Inspetor Escolar pela comunidade, destacou-se pela

grande responsabilidade com que se dedicou ao ensino,
desenvolvendo um trabalho permanente e gratuito em beneficio
de sua terra. A escolha de seu nome para a referida escola
visa a resgatar, para as gerações presentes e futuras, a
memória de uma pessoa que merece ser lembrada como
verdadeira benemérita daquela localidade. Sebastião Araújo
faleceu em 1991, em Bicas, com quase 90 anos de vida
frutífera e exemplar.
Consideramos, portanto, inteiramente justa a homenagem que
se pretende prestar-lhe.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.366/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1993.
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Gilmar Machado, Relator.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 1.543/93
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o Projeto de

Lei ng 1.543/93 declara de utilidade pública a Associação de
Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de
Tocantins.
Publicado em 6/8/93, o projeto recebeu parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria.
Vem a matéria, agora, a esta comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 195, c/c o art.
104. 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Os direitos e garantias fundamentais vêm estabelecidos no
Titulo II da Constituição brasileira. A eles o legislador
constituinte dedicou 5 capítulos, que abrangem 13 artigos.
Esse titulo trata dos direitos e deveres individuais e
coletivos, dos direitos sociais. políticos, partidários eda
nacionalidade.
E particulamente no âmbito dos direitos sociais e na

conscientização da comunidade local que se faz presente a
atuação da entidade em apreço.
"São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados",
conforme nos assegura a Carta Magna brasileira no seu art.
6Q. E pelos caminhos da concretização desses direitos que
seguem as atividades propostas pela Associação de Moradores
e Amigos da Grama, na sua busca por uma vida melhor e mais
digna para seus associados.

Conclusão
Alicerçados na fundamentação apresentada, opinamos pela

aprovação do Projeto de Lei ng 1.543/93, conforme proposto.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1993.
Márcio Miranda, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.544/93

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Hannas,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Feminina
do Bairro Casa Branca, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria, compete-nos emitir parecer sobre
ela para o lg turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
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A referida associação é uma entidade civil, de caráter
beneficente e recreativo; visa a congregar as donas de casa
e a promover atividades culturais e esportivas para os
menores do mencionado bairro.
Pelo esforço em favorecer esses segmentos da população,

merece a entidade o reconhecimento de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.544/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1993.
Márcio Miranda. Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.504193

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Côssimo Freitas, que
objetiva declarar de utilidade pública a Associação da
Mulher Gloriense - AMGLO -, com sede no Municipio de São
João Batista do Glória, foi aprovada no lg turno, sem
emendas. Cabe, agora, a esta comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.

Fundamentação
A referida entidade realiza um trabalho de grande alcance
social, notadamente no que diz respeito á luta contra a
discriminação, a opressão e a marginalização da mulher.
Ademais, a associação atua junto aos poderes públicos na
defesa dos interesses da mulher gloriense.
Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.504/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1993.
Geraldo Rezende, Relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 19 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 4509 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) - ia

Fase: Ata - Correspondência: Ofício ng 66/93, do Governador
do Estado, e Representação Popular ng 3/93 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Márcio Miranda, Roberto Amaral,
Geraldo da Costa Pereira, Milton Salles, Dilzon Melo e Maria
Elvira - Orador Inscrito: Discurso do Deputado Roberto
Amaral - 2? Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Sebastião

Helvécio- Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Baldonedo Napoleão
- Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Gilmar Machado - João Marques - José
Braga - José Laviola - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amara] - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro.
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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Ata

- O Deputado Péricles Ferreira, 2g-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívfa, ig-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFtCIO

Ng 66/93, do Governador do Estado, comunicando á Casa que,
a partir do dia 11/10/93, se ausentará do Estado por um
periodo não superior a 15 dias, quando realizará viagem a
Washington, USA, para tratar de assuntos de interesse do
Estado de Minas Gerais.

- Omitido na publicação da ata da 450a Reunião
Ordinária, edição de 19/9/93, pág. 35, col. 1.)

Representação Popular
NQ 3/93, do Sr. Eduardo Vilas Boas Barreto Ribeiro,
denunciando o IEF-MG por ter concedido alvará para desmate
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de área, localizada no Municipio de Rio Manso, que deve ser
caracterizada como mata de preservação permanente, por
conter mananciais indispensáveis ao abastecimento público,
já que são tributários da barragem do Sistema Rio Manso, da
COPASA-MG. (- A Comissão de Meio Ambiente, para os fins do
art 155 do Regimento Interno.)
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a ia fase do
Pequeno Expediente, 

COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas á Mesa neste instante comunicações dos
Deputados Márcio Miranda, Roberto Amara], Geraldo da Costa
Pereira, Milton Salles, Dilzon Meio e Maria Elvira.

Orador Inscrito
- O Deputado Roberto Amarai profere discurso, que será

publicado oportunamente-
 2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase,
a Presidência passa á 2a fase da Ia parte da reunião,
destinada a leitura de comunicações e á pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Márcio Miranda - falecimento do Sr. Afonso José da Silva, no
dia 12, em Divinópolis; Roberto Amaral - falecimento da Sra.
Joaquina Gonçalves Delchova, ocorrido no dia 8, em Montes
Claros; Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. José
Florentino de Oliveira, ocorrido no aia 13, em Igaratinga;
Milton Sanes - falecimento do Dr. Mário Cicero Campos
Ferreira, no dia 11, nesta Capital; Dilzon Melo -
falecimento de D. Maria Amélia de Jesus, no dia li, em
Varginha (Ciente. Oficie-se.); e Maria Elvira. dando ciência
á Casa, nos termos do f 5g do art. 51 do Regimento Interno,
do seu afastamento do território nacional no período de 14 a
28 do corrente mês, sem ónus para o Governo de Minas, por
indicação da IPRA - International Public Relations
Assoclation, de cujo conselho deliberativo e diretoria é
membro, para participar da reunião de trabalho da executiva,
do conselho deliberativo e de seminário internacional que
acontecerá na cidade de Frankfurt, Alemanha (Ciente.
Publique-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de segunda-feira, dia 18, ás 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 231a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz
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SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1-592/93;
aprovação; verificação de votação; anulação da votação:
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental renovação da votação; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Discussão, no 2Q turno,
do Projeto de Lei rig 1.279/93; aprovação - Suspensão e
reabertura dos trabalhos - Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei flQ 1.592/93; encerramento da discussão;
aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h45min, 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 - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Ciêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Edward Abreu -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
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 Vasconcelios - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcislo Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.592/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de bolsa-
auxílio no âmbito do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM - e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do Projeto na
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forma do vencido no 1Q 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.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 34 Deputados; votou

contra 1 Deputado. A Presidência torna sem efeito a votação
e solicita à Sra. Secretária Maria Olivia que proceda à
chamada para a recomposição de "quorum".
A Sra. Secretária - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados.
Portanto, há" quorum" para votação. A Presidência informa
aos Deputados que vai renovar a votação. Os Deputados que
estão a favor do projeto permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Peço verificação de votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares. (- Pausa.) Os
Deputados que votaram a favor do projeto queiram se
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que
votaram contra o projeto queiram se levantar. (-Pausa.)
Votaram a favor do projeto 42 Deputados; votaram contra 6
Deputados. Portanto, está aprovado o projeto. A Comissão de
Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.279/93, da
Deputada Maria Elvira, que dispõe sobre a assistência
integral à saúde reprodutiva no Estado e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa-) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, no 2g turno, o Projeto de Lei ng
1.279/93, na forma do vencido no IQ turno. A Comissão de
Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
pelo prazo de 15 minutos, para que se ultime a redação final
do Projeto de Lei ng 1.592/93. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em
discussão, o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
1.592/93. 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 - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
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anunciada, desconvocando as extraordinárias de amanhã ás
9h30min e 201h30min. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.582193

Comissão de Agropecuãrla e Política Rural
Relatório

De iniciativa do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAA
-, com sede na cidade de Montes Claros.
Após publicado, foi o projeto encaminhado preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria.
Compete-nos, agora, examinar a proposição, em caráter
conclusivo, nos termos do art. 104, 1, "a do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao processo, a

entidade em causa vem cumprindo regularmente, há mais de
quatro anos, seus objetivos estatutários, a saber, o
desenvolvimento de centro de estudos, de experimentação e
formação para a pequena produção rural, na área de
agricultura, bem como a colaboração na formulação e
implantação de um modelo de desenvolvimento adequado às
condições econômicas, sociais, culturais e ecológicas dos
pequenos produtores rurais do norte de Minas.
Uma vez que a entidade promove o bem-estar social do homem
do campo mediante o desenvolvimento de tecnologia de
produção agrícola, consideramos oportuno seja ela declarada
de utilidade pública.

Conc 1 usão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei ng 1.582/03, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1993.
Arnaldo Canarinho, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

444a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/10/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcelios
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, pessoas presentes
nas galerias, vamos entrar hoje na discussão e, talvez, na
votação do Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, do
Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão
judiciária do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de me
posicionar favoravelmente a esse projeto de lei
complementar, com as emendas apresentadas pelos diversos
Deputados que compõem esta Casa Legislativa. Gostaria,
também, Sr. Presidente, de dizer que, com referência ao
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Poder Judiciário, o meu partido, o PL, tomou uma posição
oficial, através da sua Comissão Nacional e da sua Bancada
na Câmara dos Deputados; ambas, a Comissão Executiva
Nacional do PI- e a Bancada do Pi- na Câmara dos Deputados
fecharam questão contra o controle externo do Judiciário.
Queremos, então, passar á leitura da nota oficial do PI- no
tocante a essa questão, sobre a qual nos posicionamos
contra. (- Lê:)

"Nota Oficial do Partido Liberal (PL)
Pi- fecha questão contra o controle externo do Judiciário
A Comissão Executiva Nacional e a Bancada Federal do
Partido Liberal decidiram, por unanimidade, fechar questão
contra qualquer proposição que vise ao controle externo do
Poder Judiciário.
Por decisão amplamente majoritária do povo brasileiro,
adotamos o presidencialismo, que pressupõe o equilíbrio
entre os poderes e a autonomia de cada um deles, ressalvados
os freios que a Constituição estabelece.
O controle externo do Poder Judiciário é uma instituição
parlamentarista. Nesse regime, todos os poderes derivam do
Parlamento, que expressa a soberania popular -
0 Partido Liberal considera que as tentativas de ser
estabelecido o controle externo no Brasil visam a tirar do
Poder Judiciário a sua independência, o que representaria
lesão insuportável aos direitos do cidadão.
Dentro do próprio Judiciário, há toda uma série de

mecanismos para a prevenção e punição de erros eventuais. A
autonomia do Poder Judiciário não beneficia juizes. Ela é
uma garantia do cidadão, que tem assegurados julgamentos
serenos e livres de coação. Essas garantias não devem ser
encaradas como se fossem dadas aos juizes; elas são uma
conquista do cidadão.
Já existem limites à ação do Poder Judiciário. Como os
demais poderes, ele é autônomo, mas não soberano. Por
exemplo, tem o seu orçamento votado por outro poder e
magistrados também nomeados e aprovados por outros poderes.
Submete-se à vigilância do Tribunal de Contas, órgão
auxiliar do Poder Legislativo.
O liberalismo tem como característica básica a defesa do
indivíduo e de seus direitos. Só temos a garantia dessa
defesa com um Judiciário independente.
Não ê difícil imaginarmos o que aconteceria em nosso Pais,
sobretudo em certas regiões onde ainda não pôde chegar o
desenvolvimento, se tivéssemos juizes dependentes da
política local- Nessas situações, a tentativa do controle
externo surge como uma ameaça ou uma aventura.
No parlamentarismo, o controle externo é compensado por

outros mecanismos que não existem no presidencialismo. Em
nosso regime, o controle externo significaria uma
insuportável submissão do Judiciário, inadmissível para um
verdadeiro liberal-
Justifica-se, assim, a posição do PI, sua solidariedade ao
Judiciário e o fechamento da questão, nos termos dos
Estatutos e do Programa do Partido
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Brasilia, lg de setembro de 1993.
Alvaro Valie, Presidente Nacional do Pi- - Valdemar Costa

Neto, Líder do Pi- na Câmara dos Deputados.
Comentamos esse assunto. Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, para antecipar a nossa posição quanto á
revisão constitucional, que terá início amanhã, dia 6 de
outubro. No tocante ao controle externo do Poder Judiciário,
queremos ressaltar que o PL tomou essa posição não só pela
Comissão Executiva Nacional como também pela sua Bancada na
Câmara Federal, composta de 16 Deputados, o que, aliás, nos
permite, nos dá condições legais de lançar candidatos á
Presidência da República e ao Governo do Estado.
Não quero fugir ao assunto. Quero ficar restrito á posição

do Pi- quanto ao controle externo do Judiciário, defendido
por algumas pessoas, inclusive pessoas competentes. Mas, na
revisão da Constituição Federal, os parlamentares do Pi-
trabalharão nesse sentido. Da mesma maneira, quando formos
discutir a Carta Estadual, a Bancada do PL nesta Casa
também assim se posicionará. Queremos chamar a atenção para
a nossa convivência harmônica, o nosso respeito para com o
Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais e queremos, por
isso, marcar, clara e publicamente, a nossa posição enquanto
Deputado do PL. Inclusive, chamaria a atenção como político,
e, embora parlamentarista, acompanho a decisão do meu
partido quanto ao controle externo do Poder Judiciário.
Concito todos os companheiros Deputados e Deputadas a
pensar, a refletir sobre essa questão para que, quando esta
Assembléia Legislativa tiver a oportunidade de votá-la,
saibam que a posição do Pi- é bastante clara e nítida: o PL,
em nível nacional e estadual, é contra o controle externo do
Poder Judiciário, Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 5110193 pelo
Deputado Roberto Amaral

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, distinto e seleto público que nos vê e nos
ouve, representantes da imprensa, no dia 4 de outubro, a
comunidade católica festeja um dos seus santos mais
queridos: São Francisco de Assis. Nesta data, também
desejamos expressar a nossa admiração e respeito por essa
criatura humana impar, que já era venerado como santo ainda
em vida.
Francisco de Assis, admirável réplica humana de Cristo,
mesmo ausente, foi um dos que mais inspiraram aqueles que
lutaram pela unidade da Igreja e pela conservação do meio
ambiente.
Falando de São Francisco e da importância que teve para a
manutenção da integridade do catolicismo, acorre-nos
memória um acidente geográfico nacional que lhe tomou
emprestado o nome: o rio São Francisco, o "Rio da Integração
Nacional", carinhosamente chamado "Velho Chico".
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Feitas as distinções necessárias entre o animado e o
inanimado, entre o que é santo e o que é apenas corrente
benfazeja, encontramos grandes semelhanças entre eles.
O rio São Francisco tem grande importância para a
integração nacional e banha regiões habitadas por um grande
contingente humano, rebanho eminentemente católico. Além
disso, para que seja impedida a devastação do seu leito e de
suas margens, está cada vez mais necessitado do santo que
proteja todas as criaturas e com elas viva em perfeita
harmonia.No momento em que as atenções se voltam para os
problemas do desenvolvimento da região e também para os
problemas ecológicos desse rio, há uma comissão
interestadual de Assembléias Legislativas dos Estados
banhados por ele estudando soluções para o desenvolvimento
sustentado de sua imensa bacia hidrográfica.
A CIPE-São Francisco, por iniciativa desta Casa, foi
Instalada em 21/5/92 e vem unindo esforços no sentido de
procurar soluções conjuntas para os problemas enfrentados
pelo rio.
Numa iniciativa inédita, a instalação dessa comissão
antecipou-se às recomendações da Conferência de Meio
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, realizada no
Rio de Janeiro, no ano passado, na Eco-92, quando o atual
conceito de desenvolvimento econômico foi duramente
questionado em favor de novos modelos que valorizem a
qualidade de vida e o manejo sustentàvel dos recursos
ambientais.
A CIPE-São Francisco vem desenvolvendo uma missão de

caráter pioneiro no Brasil. Procura-se o estabelecimento de
novos modelos de legislação e de gerenciamento conjunto para
os recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco. Já foram
realizadas várias reuniões temáticas nos diversos Estados,
bem como houve participação em reuniões com os órgãos de
desenvolvimento da região. Citaria como exemplo a reunião da
SUDENE e da CODEVASF.
A geração de energia, as captações para consumo doméstico e
industrial, a pesca, a navegação e a irrigação são exemplos
de uso múltiplo dos recursos hídricos que passarão a ser
convenientemente coordenados, na utilização racional e
eficiente da água desse rio.
O nosso Estado, e em especial o Norte de Minas, está sendo
e será muito mais beneficiado com os trabalhos da CIPE. O
rio São Francisco é fonte de riqueza e de vida e, por isso
mesmo, estamos elaborando uma política moderna de
desenvolvimento integrado e de conservação de seus recursos
naturais. E bom lembrar e destacar que a água hoje é
considerada um assunto estratégico e de fundamental
importãncla para o ser humano que habita neste planeta.
Oxalá não seja ela responsável por conflitos mundiais,
Nós, que temos a honra de integrar a mencionada comissão,

não podíamos deixar de unir o nome dos dois entes queridos:
o rio e o seu irmão, pois de irmão São Francisco chamava
animais, plantas e toda a natureza.
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Rogamos a inspiração de São Francisco, venerado por
católicos do mundo inteiro, para que possamos preservar o
rio e dar melhores condições de vida às populações
ribeirinhas, principalmente do Norte de Minas. Muito
obrigado.  

4449 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/10/93 pelo

Deputado Hely Tarquirilo
O Deputado Hely Tarquinlo * - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para ler um
requerimento de minha autoria:
(- Lê requerimento em que pede seja solicitado ao
Presidente do Tribunal de Contas estudo técnico de
engenharia referente aos custos do Hospital CARDIOMINAS, a
fim de subsidiar o trabalho da Comissão Especial que examina
o andamento das obras desta instituição.)
"Justificação: O relatório final da Comissão Especial para

inventariar e acompanhar as obras do CARDIOMINAS, publicado
no Minas Gerais do dia 15/7/92, apontou dados técnicos e de
custos referentes á obra do CARDIOMINAS que chamaram a
atenção pela discrepância dos seus números, com valores
apresentados pelo Departamento Estadual de Obras Públicas.
Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado, através de
seu Departamento de Engenharia, visitou as obras em
andamento e colheu informações referentes aos custos daquela
obra junto ao DEOP, concluindo pela correção das informações
fornecidas pelo Consórcio Cojan-Santa Bárbara.
Em visita feita ao Tribunal de Contas do Estado pelo
Deputado Jorge Eduardo, Relator da Comissão Especial, foi
mostrado um estudo técnico sobre os custos da referida obra,
elaborado por empresa de engenharia especializada; no
entanto, não foi enviada a esta Casa cópia do referido
trabalho técnico. Consideramos de vital importância para O
prosseguimento dos estudos sobre o andamento e a conclusão
das obras do CARDIOMINAS que o referido relatório técnico
nos seja fornecido para conhecermos com profundidade seu
conteúdo." .Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero acrescentar
ainda que a Comissão Especial desta Casa que acompanhou o
desenvolvimento das obras do CARDIOMINAS - que atualmente
estão paralisadas - concluiu que existe um "buraco negro" de
US$10.000.000,00. Ora, essa é uma soma vultosa, cuja
utilização não foi justificada. Existem relatórios
técnicos de firmas contratadas que apontam esse déficit.
Nós, como Deputados e como fiscais, temos obrigação de
verificar o que de fato aconteceu, principalmente essa
comissão, da qual eu fiz parte, cujo relatório, além de
detectar esse gasto de US$10.000.000,00 sem justificativa,
mostrou também que o CARDIOMINAS é um hospital que poderá
ser redirecionado a partir de informações de técnicos da
UFMG e de pessoas interessadas pela área da saúde.
Em nosso entendimento - no que somos acompanhados pela
Comissão de Saúde e pelos médicos desta Casa -, há
necessidade de se promoverem aqui debates mais aprofundados,
a fim de pensarmos em modificar a finalidade desse hospital.



451

O CARDIOMINAS tem uma atividade complexa e é destinado
principalmente á realização de transplantes, num Pais onde
morre uma criança a cada 2 minutos e onde faltam verbas para
o tratamento de doenças parasitárias e infecciosas, como a
dengue e a malária. Em Minas Gerais, inclusive, seria
necessário um verdadeiro instituto para combater a doença de
Chagas, Que está ceifando a vida de muitos trabalhadores do
campo-
Pensando nisso, achamos que é responsabilidade precipua

dessa comissão aprofundar mais o conhecimento a respeito da
construção desse hospital e, juntamente com a classe
política, que também é responsável pela saúde, repensar a
sua finalidade. Precisamos buscar subsidies com os
profissionais, professores, médicos e técnicos em saúde, que
conhecem o dia-a-dia da Capital e do interior, para se fazer
realmente um estudo bem feito sobre a situação.
Sr. Presidente, meus caros colegas Deputados, a situação do
CARDIOMtNAS merece uma análise por meio de um seminário,
porque é uma obra de custo muito alto, e, na minha maneira
de ver, a sua finalidade é incompatível com a realidade em
que vivemos. Ela não tem prioridade, porque o hospital é
destinado especificamente para transplantes e cirurgias
complexas. E o arroz-com-feijão", ou seja, o combate ás
doenças gerais, como pneumonia e desidratação, não está
sendo feito.
E por esse motivo que venho á tribuna e apresento este
requerimento, a fim de que a Assembléia tenha conhecimentos
mais exatos sobre a questão, e que convide as partes
envolvidas e os segmentos que tratam da saúde para um
debate, para não dizerem que o Deputado está tendo uma
posição pessoal. Dessa forma, poderemos estudar com
profundidade a finalidade do CARDIOMINAS. Eu pediria aos
nobres pares que aprovassem este requerimento, para que
possamos conhecer melhor o caso do Hospital CARDIOMINAS.

- Sem revisão do orador.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 5110/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais pessoas presentes nas galerias.
Infelizmente, o tema da violência permanece em pauta.
Estamos encaminhando à Mesa um requerimento que diz respeito
a uma correspondência que trata de assassinato e de lesões
corporais em dois trabalhadores rurais do Município de
Mirabela, paradoxalmente tendo como autores dois soldados da
Policia Militar. Antes de fazer a leitura, quero deixar
claro - porque, ás vezes, tem-se a prática de distorcer as
palavras - que estamos nos atendo a esse fato. Não se trata
de uma critica genérica á ação da Polícia Militar do Estado.
A carta diz o seguinte: (- Lê:)
" Senhor Comandante,

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FETAEMG -, entidade sindical de grau
superior, com base territorial em todo o Estado de Minas
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Gerais, representante da categoria profissional dos
trabalhadores rurais, com sede à Alvares Maciel, nQ 154,
bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte-MG, e o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Mirabela, entidade sindical de
lQ grau, representativa da categoria profissional dos
trabalhadores rurais, com sede na Rua Capitão Luiz Ribeiro,
s/nQ, em Mirabela-MG, vêm representar a V. Exa. no sentido
de abertura de inquérito policial para apurar a infração
penal cometida no dia 20 de setembro de 1993, á 01 hora da
manhã, no Distrito de Patis, Município de Mlrabela-MG, em
que os soldados Fábio Ruas Gusmão e Paulo cometeram o crime
de homicídio e lesão corporal por motivos fúteis contra os
trabalhadores rurais; Jesuino Pereira da Silva, brasileiro,
solteiro, 32 anos, que residia na zona rural de Mirabela-MG,
Distrito de Patis, comunidade de Cabeceira, vítima de
homicídio qualificado, e Alex Ribeiro Sobral, brasileiro,
solteiro, menor, com 16 anos de idade, residente na
comunidade de Cabeceiras, Distrito de Patis, Município de
Mirabela, que foi espancado com um facão pelo soldado Paulo,
do destacamento de Patis.
o fato criminoso ocorreu no dia 20 de setembro de 1993, à
01 hora da manhã, no Distrito de Patis. Município de
Mirabela-MG, quando os dois trabalhadores rurais estavam em
um bar participando ordeiramente de uma hora-dançante,
juntamente com inúmeras pessoas, quando foram discriminados
e identificados pelo cabo Elton Rocha, tendo os dois
trabalhadores rurais, 30 minutos após a identificação, se
dirigido às suas residências, na zona rural.
Após, aproximadamente, um quilômetro do bar, onde foram
identificados; foram abordados pelos dois soldados já
qualificados Fábio Ruas Gusmão e Paulo, que, sem qualquer
motivo ou justificativa, começaram a agredir os dois
trabalhadores rurais, quando Fábio Ruas Gusmão agarrou e
arrastou Jesuino Pereira Silva desferindo-lhe um tiro no
peito ocasionando-lhe a morte imediata e o outro soldado, de
nome Paulo, agarrou o menor Alex Ribeiro Sobral desferindo-
lhe três golpes de facão, produzindo-lhe lesões corporais.
O fato caracterizou brutalidade policial grave, ocasionando
os crimes de homicídio e lesão corporal, que deverão ser
apurados e punidos os culpados.
Não sabem as duas entidades representantes se os
competentes inquéritos foram abertos e para isso vêm
representar e requerer a abertura dos mesmos e a punição dos
covardes criminosos.
Diante do exposto, requerem as providências que o grave
fato está a exigir e
Pedem deferimento.
Belo Horizonte, lQ de outubro de 1993-
Federação dos Trab. na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FETAEMG.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirabela."

- Publicado de acordo como texto original.")
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Com fundamento nesta denúncia, estamos encaminhando o
seguinte requerimento ao Presidente da Assembléia
Legislativa.
- Lê o referido requerimento em que solicita seja

encaminhado um pedido de informações ao Comandante da PMMG a
respeito das providências que estão sendo tomadas com vistas
á apuração e à punição dos culpados do crime de homicídio e
lesão corporal praticado contra os trabalhadores rurais
Jesuino Pereira da Silva e Alex Ribeiro Sobral, no dia
20/9/93, no Município de Mirabela.
Julgo importante, mais uma vez, frisar o fato de que não

estamos encaminhando uma avaliação global nem genérica da
Policia Militar. Reconhecemos, inclusive, que a Policia de
Minas, diante do absoluto despropósito que são as policias
militares deste Pais, até se destaca positivamente.
Queríamos insistir num aspecto que de outras vezes já foi
abordado desta tribuna: se a violência, por si só. é
inaceitável, quando perpetrada por representantes do poder
público do Estado se torna mais grave ainda. Atitudes como
essa, violência como essa, na verdade, extrapolam a órbita
dos dois indivíduos que cometeram o crime. Elas maculam e
comprometem a imagem da Policia Militar enquanto
Instituição. Se a Policia Militar, se os outros Poderes não
estiverem atentos para esses fatos, corremos um sério risco
de que, no futuro, os policiais militares se sintam mais à
vontade para cometerem gestos dessa natureza.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5110/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente, queremos, hoje,
ocupar esta tribuna para discutir a demissão de 120
funcionários que trabalhavam para a CDPASA, através da MGS.
Em principio, poderiam ser demissões normais. Entretanto,
elas estão cercadas de alguns aspectos que deveriam ser
comentados.
A MGS é uma empresa prestadora deserviços - é a
terceirlzação, que nós já comentamos há pouco tempo e que
virou uma prática. Nós não defendemos, em absoluto, o
ingresso do servidor público sem concurso, mas não podemos
concordar com essas demissões, da maneira como foram feitas,
até porque existem precedentes. Existem pessoas que já estão
lá, através de outras tercelrizações, e que foram
incorporadas ao quadro da COPASA, havendo, portanto, uma
incoerência nesse procedimento. O que chegou ao nosso
conhecimento é que esses funcionários ganharam, na Justiça,
o vinculo empregaticio com a COPASA.
Gostaria de continuar falando sobre a arbitrariedade da
demissão dos 120 funcionários da MGS, que ganharam, na
Justiça, o vinculo empregaticio com a COPASA, e, de repente,
a Presidência da COPASA, juntamente com a sua diretoria,
resolveu tomar a atitude de não mais trabalhar com serviços
de terceiros, o que é louvável. Mas não poderiam ser esses
funcionários os únicos a servir de bode expiatório. Foram,
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inclusive, demitidos funcionários com vários anos de
serviços prestados á casa.
Seria importante um entendimento com o Presidente Ruy Lage
e com o SINDAGUA, e pedimos, também, a intervenção do
Deputado Romeu Queiroz para solucionar o impasse criado.
Esses funcionários trabalharam 15 dias, depois da vitória

judicial. como funcionários da COPASA, sofrendo
discriminações nos direitos adquiridos (vale-refeição,
transporte, etc.). Se isso não bastasse, quando esperavam as
correções trabalhistas, foram chamados isoladamente pela
empresa, que os demitiu sumariamente. E importante
esclarecer que, na própria COPASA, outros trabalhadores que
prestavam serviços á empresa, como os da AECO (700
funcionários) e da CONAP (53 funcionários), foram

incorporados definitivamente á empresa mediante decisão
judicial-
Defendemos, por princípio, a incorporação de trabalhadores
no serviço público através de concurso, mas não podemos
permitir que a COPASA, utilizando o expediente de
subempregar mão-de-obra através da terceirização de serviços
da empresa, não abra concurso e depois utilize o método mais
simplista possível, demitindo esses trabalhadores e
aumentando ainda mais o número de desempregados deste País.
Pais e mães, colocados em situação de desespero, nesta
recessão econômica que vivemos.
Combater a fome não pode ser discurso demagógico - aliás, o

que tem caracterizado este Governo inoperante -, e sim, ação
concreta na defesa da vida e do emprego.
Alguns fatos ocorridos nesse injusto processo
discriminatório devem ser resgatados para os companheiros
compreenderem a gravidade das demissões.

- A direção da COPASA procurou os funcionários da MGS,
propondo a continuação na empresa caso não entrassem na
Justiça.
2 - Depois, cogitaram a possibilidade de lhes conceder
estabilidade por 1 ano se abrissem mão de direitos
trabalhistas.
3 - A omissão do Governador Hélio Garcia, que, contactado
pelo Presidente da COPASA sobre a melhor maneira de resolver
a situação, tomou a postura rotineira, ou seja, omitiu-se.
4 - As posições do Sindicato dos Trabalhadores da COPASA,
que ficou a todo instante em posição, no mínimo, duvidosa
entre os direitos dos trabalhadores e a imposição da
empresa.
Esses trabalhadores querem justiça. Como funcionários da
MGS, prestando serviço à CDPASA, sofriam discriminações de
toda ordem (salários diferenciados para a mesma função) em
comparação com os funcionários da COPASA. Eram obrigados, em
vários casos, a trabalhar em desvio de função, a prestar
serviços nas casas de Diretores da COPASA. etc.
Agora, quando a Justiça reconhece o seu direito de se
incorporar à empresa, são perseguidos, demitidos, recebem
indenizações irrisórias e ainda são informados pelo
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Presidente do SINDÁGUA de que, se passarem em concurso na
empresa, jamais serão chamados.
Espero desta Casa uma postura firme em relação á diretoria

da COPASA, para que essa situação seja modificada e para que
essa posição totalmente equivocada seja revista.
Eu gostaria de lembrar, também, que o Governador Fleury.
nesse mesmo período, incorporou 7.875 terceirizados, pessoas
que trabalhavam para estatais, como as empresas de prestação
de serviços de água e luz. A solução, lá, foi a incorporação
desses funcionários. -
Não defendemos o ingresso, sem concurso, mas também não
podemos concordar com demissões sumárias de pessoas
admitidas há vários anos. Dai o nosso apelo para que a
COPASA, por meio do seu Presidente, Ruy Lage, e esta Casa,
que manifestou interesse, por meio do Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz, façam uma revisão nessas demissões.
Hoje, esses funcionários estarão novamente aqui. Eles estão
querendo uma solução que não seja essa, simplista, de a
COPASA apenas começar por eles essa "justiça" que está
querendo fazer. Muito obrigado.

4a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5110193 pelo

Deputado Benê Guedes
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, eu
gostaria, nesta oportunidade, de registrar um evento
marcante que houve em Leopoldina, que foi a V Feira da Paz,
realizada nesta última semana. Nessa oportunidade, tivemos a
honra e o privilégio de receber o Or. Arlindo Porto e sua
digníssima esposa, D. Maria Coeli, bem como a ilustre
Deputada Maria Elvira. Foi realmente um momento singular
vivido por nossa cidade. Essa festa foi realizada sob os
auspicios da Prefeitura Municipal, na pessoa do ilustre
Prefeito José Roberto de Oliveira e sua dignissima esposa,
D. Regina Brito Oliveira. A festividade teve uma
participação efetiva de toda a população leopoldinense e de
cidades vizinhas, através de seus representantes. Essa
feira, a cada ano que passa, cresce e dá oportunidade a
artistas e artesãos de mostrarem seu trabalho manual, que é
feito com inteligência. Nós, que lá estivemos, ficamos
realmente encantados com a recepção dada ao nosso ilustre
Vice-Governador e a sua comitiva. O povo de Leopoldina, mais
uma vez, demonstrou seu alto grau de hospitalidade, com um
comportamento exemplar, que impressionou aqueles que lá
estiveram. Para nós, que há tantos anos vivemos naquela
terra, não houve surpresa, porque sabemos que Leopoldina é
realmente uma cidade cujo povo sempre soube receber bem. E,
mais uma vez, deu essa mostra de o quanto é capaz, generoso
e participativo.
Quero aplaudir, desta tribuna, o Or. José Roberto de
Oliveira, os Vereadores da Câmara Municipal de Leopoldina e
todas as autoridades constituídas, e dizer do orgulho que
senti por ser de Leopoldina, do orgulho que senti ao ver
meus conterrâneos participarem de forma tão ordeira daquela
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festividade que, volto a repetir, foi do maior brilhantismo.
Quero apresentar aos senhores funcionários municipais e a
toda a equipe meus parabéns pelo magnifico trabalho.
Gostaria ainda de registrar que, ontem, na cidade de
Itaperuna. no Estado do Rio de Janeiro, sob os auspícios da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro,
realizou-se O	1 Encontro Interestadual de Recuperação
Econômica, no qual estiveram presentes alguns Prefeitos de
Minas, e, através do Prefeito de Argirita, Gilberto
Policiano, tomei conhecimento de assuntos tratados naquela
querida cidade do Estado do Rio.
Comenta-se que se encontra em tramitação no Congresso
Nacional o Projeto de Lei flQ 380, de autoria do Deputado
José Egídio, que concede incentivos fiscais, e a Região
Leste de Minas é uma das regiões beneficiárias. A Região
Leste de Minas, definida pelo IBGE , compreende 94
municípios. Temos em mãos o projeto apresentado pelo ilustre
Deputado Federal Genésio Bernardino, e, em sua emenda, das
94 cidades apresentadas no projeto original, pelo menos três
não constam, como é o caso de Leopoldina, Cataguases e
Argirita.
O Prefeito de Argirita questionou o Deputado Genésio
Bernardino a respeito, mas não recebeu nenhuma explicação
convincente. Embora respeitando o trabalho deste Deputado,
comentei ainda há pouco com o Deputado Tarcísio Henriques,
representante da cidade de Cataguases, que nos sentimos
inconformados com essa situação. Espero que, juntamente com
o Deputado Tarcísio Henriques, possamos empreender uma ação
para que não aconteça a discriminação contra essas três
cidades.
Se o IBGE nos considera incluídos e no projeto inicial

consta que essas três cidades devem ter essa participação,
gostaria de saber do ilustre Deputado Genésio Bernardino o
porquê da retirada dessas três cidades desse projeto que
concede incentivos fiscais.
Vamos fazer um trabalho junto aos nossos Prefeitos,
Vereadores e sindicatos, levando o problema também ao
conhecimento das comunidades, porque entendemos que não
poderá acontecer o pior para essas três cidades.
Conhecendo, como conheço, o Deputado Genésio Bernardino,
grande figura, grande Deputado, pessoa que tem prestado
relevantes serviços à Zona da Mata, e considerando-o amigo
de Leopoldina. Argirita e Cataguases, esperamos dele uma
explicação, e, muito mais que isso, que reformule a sua
emenda para que permaneçam as três cidades que têm
necessidade desses incentivos. Não podemos ser mais
prejudicados do que já fomos. Não queremos que nenhuma
cidade seja prejudicada. Por isso, mais do que nunca, vamos
lutar pelos interesses daquelas cidades que eu e o Deputado
Tarcísio Henriques representamos nesta Casa.
Uma omissão nesta hora seria imperdoável. Embora não tenha
tido contato pessoal ou mesmo por telefone com o Deputado
Genésio Bernardino, aproveito esta oportunidade para dizer
publicamente que esperamos dele uma reconsideração dessa
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posição. Não aceitamos absolutamente ficar fora desse
processo. Vamos lutar para que Leopoldina e Argirita,
principalmente, pela minha representação nesta Casa, e,
tenho certeza, Cataguases, através do ilustre Deputado
Tarcísio Henriques, sejam incluídas no projeto. Buscaremos,
com todas as forças, a regularização dessa situação,
evitando um grande prejuízo para as nossas queridas
comunidades de Leopoldina, Argirita e Cataguases. Muito
obrigado. -

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5110/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
o que nos traz a esta tribuna nesta tarde é uma publicação
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
intitulada "Jornal do IPSEMG".
Essa publicação recente, diga-se de passagem, sem data e
número de edição, causou-nos perplexidade em razão da
natureza tendenciosa e inverídica do seu noticiário
envolvendo pagamento de pensões.
Em seu noticiário da primeira página, o "Jornal do IPSEMO"

enfatiza que "paga Integralmente ao beneficiário o salário
do segurado com todos os seus direitos e vantagens, até o
máximo de Cr$110680,00 (cento e dez mil seiscentos e
oitenta cruzeiros reais) - teto, sem levar em conta o número
de dependentes". E. em seguida, o "Jornal do IPSEMO"
arremata: "Em agosto, a pensão máxima do IPSEMG passou a ser
de Cr$110.680,00. Já a pensão máxima do INSS foi, neste mês,
por volta de CR$40.000,00".
A noticia veiculada pelo IPSEMG, em seu jornal, faz por

merecer a nossa veemente discordância pelas razões expostas
a seguir.
o teto de Cr$110.680,00, referente ao mês de agosto de
1993, é pago tão-somente ás viúvas recentes. As viúvas mais
antigas, e que constituem a maioria absoluta, continuam a
receber, a preços de agosto, o teto inexpressivo de
CR$25.865,36. Vê-se, pois, que a informação veiculada pelo
Jornal do IPSEMG", além de incorreta, é tendenciosa.
Também infeliz e imprópria é a comparação que o "Jornal do
IPSEMG" procura fazer entre a pensão máxima paga pelo IPSEMG
e a pensão máxima paga pelo INSS. Isso porque os limites de
contribuição (estipêndios) são bem diferentes. Ora, se os
estipêndios são diferentes, qualquer comparação que se
pretenda fazer é defeituosa, imprópria e, por isso,
inaceitável.
O noticiário fala, ainda, era Fator de Recomposição de
Perdas Atuariais - FRPA. Além de não estar definido em lei,
esse fator de recomposição é inexpressivo e ridículo. Nos
meses de março, abril e maio deste ano, o fator de
recomposição foi de 20% ao mês. Para o trimestre junho,
julho e agosto, o fator mensal de recomposição foi de apenas
12%. Este mesmo fator foi nulo nos contracheques referentes
a setembro, que as pensionistas receberam hoje.
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Que fator de recomposição é esse? É uma tartaruga correndo
atrás do galopante dragão da inflação.
O que as pensionistas pretendem é o cumprimento do
mandamento constitucional insito no 6 5 g do art. 36 da Carta
mineira. Essas sofridas viúvas não estão pedindo favores,
mas, sim, reivindicando um direito que a Constituição
Estadual lhes assegura desde a sua promulgação, em 21/9/89,
isto é, o recebimento da pensão nos valores correspondentes
à totalidade dos vencimentos ou proventos do esposo
falecido.
o que se espera do IPSEMG é uma postura identificada com a

Constituição e uma ação gerencial mais dinâmica e criativa.
Esta administração do rPSEMG que ai está abandonou as suas
pensionistas e, por isso, perdeu o trem da história.
o IPSEMG alega não dispor de recursos para atualizar, na
forma do mandamento constitucional, o pagamento das pensões.
E o caso de se perguntar: onde estão os recursos arrecadados
dos servidores, se o teto de 20 vezes o menor salário só
funciona para desconto e não para pagamento das pensões?
Estamos convencidos de que, se o IPSEMO responder essa
questão dentro de critérios de responsabilidade
administrativa, de fidelidade á Constituição e de exercício
aritmético, a próxima edição de seu jornal haverá por certo
de merecer o nosso respeito e o nosso aplauso.

4a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/10/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente, caros Deputados
presentes, senhoras e senhores presentes nas galerias,
aqueles que nos ouvem nos Gabinetes e em outras dependências
da Casa, gostaria, apenas, de registrar duas coisas.
Inicialmente, na última quinta-feira, tivemos a alegria de
viajar a Leopoldina, uma das cidades mais importantes da
Zona da Mata. Lá. a convite do Prefeito José Roberto e de
sua esposa, a primeira-dama, O. Regina, e dos Deputados Bené
Guedes e Sérgio Maia, participamos da 5a Feira da Paz, da 5
Feira de Artesanato de Leopoldina. Eu fiquei abismada com a
pujança da festa, com a beleza de organização, com a
quantidade de gente, com o tamanho da realização. Eu
conhecia as feiras da paz realizadas em Belo Horizonte, mas
não imaginava que se conseguisse, numa cidade do tamanho de
Leopoldina, chamada de "Atenas Mineira", uma realização de
tamanho porte, de tamanha envergadura, de tamanha beleza, de
tamanha organização.
Quero cumprimentar a APIL - Associação das Pioneiras de
Leopoldina pelo grande evento, que contou com a presença de
vários Prefeitos da região, de Vereadores e autoridades. Nós
desfilamos pelas ruas de Leopoldina, no desfile das
delegações dos diversos países presentes no Parque de
Exposições. Eu fiquei agradavelmente surpresa com tudo o que
vi.
Quero também cumprimentar o Vice-Governador, Arlindo Porto,
e sua esposa, Maria Coeli, pelo belo trabalho de levar a
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imagem do nosso Governo e de representar o Sr. Governador em
todo o Estado.
Ontem, tivemos a alegria de receber, em Belo Horizonte, o
Ministro da Previdência Social do Governo rtamar Franco,
Antônio Britto. Sem dúvida nenhuma, ele é uma pessoa que
consegue unanimidade de aplausos pelo seu trabalho á frente
da Previdência Social. Está lá há menos de um ano e tem
demonstrado competência, persistência, organização, espírito
de luta e compromisso cívico com a melhoria da qualidade de
vida dos previdenciários do nosso Pais. Tanto é assim, que
hoje ele é chamado de "Ministro dos Velhinhos", "Ministro
dos Aposentados", o que o fez, surpreendentemente, numa
pesquisa da Data Folha e do IBOPE, na semana passada,
conseguir um índice de 8% entre os principais nomes
políticos do Brasil. Ontem, tivemos o prazer de receber o
Ministro Antônio Britto, ao lado do Deputado Armando Costa,
Presidente Regional do PMDB em Minas, e do Deputado Anderson
Adauto, Líder da nossa Bancada nesta Casa. Nós o recebemos
em nossa casa, para um almoço, juntamente com outros
companheiros. Deputados Federais e Estaduais.
Posteriormente, acompanhamos o Sr. Ministro ao INSS, onde,
ao lado do Dr. Marcos Maia, ele presidiu uma reunião de
trabalho, das mais ágeis e eficientes a que eu já assisti,
provando ser um homem de gerência, um administrador nato, de
decisão rápida. A reunião foi mesmo uma beleza, tendo ele
cobrado resultados em Minas Gerais, falando de coisas
positivas, sem deixar de colocar o dedo nas feridas da
Previdência em Minas Gerais.
Então, eu queria cumprimentar o Ministro Antônio Britto, eu

queria cumprimentar a Previdência Social pelo trabalho que
estão realizando. A imprensa está noticiando o seguinte. (-
Lê:)

"Comunicado**
O Ministro da Previdência Social, Antônio Britto, cumpre
hoje, em Belo Horizonte, mais uma etapa das ações que estão
sendo desenvolvidas no combate ás filas nos Postos de
Benefícios do INSS, Quando entregará a um grupo de 10
aposentados de Minas Gerais o aviso de concessão de seus
benefícios. Simultaneamente, os Correios estarão entregando
em casa outras 4.806 concessões. Esses beneficiários não
precisarão mais ir aos Postos. Daqui para a frente, todas as
concessões em Minas serão entregues em casa pelos Correios.
Pelo novo sistema, os avisos de concessão das pensões e

aposentadorias serão enviados pelos Correios para a casa do
beneficiário. O aviso informará que o benefício foi
concedido, indicando a agência bancária onde será recebido o
primeiro pagamento, o valor do benefício, o demonstrativo de
cálculo da renda mensal inicial, a data do recebimento do
pagamento, os documentos de liberação do PIS/PASEP e do
FGTS, se for o caso. Tudo isso sem a necessidade de
comparecer ao Posto.
Anteriormente, a Previdência Social adotava um sistema que,
além de demorar vários dias e até meses para concessão dos
benefícios, o novo aposentado ou pensionista era obrigado a
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comparecer ao Posto para confirmar seus dados, obter
informações e ainda levava cerca de 20 dias para receber seu
primeiro pagamento.
"Estamos empenhados em acabar com as filas nos Postos da

Previdência Social", disse o Ministro Antônio Britto. As
filas são demonstrações de desorganização que tantos
desconfortos têm trazido aos nossos segurados, contribuintes
e beneficiários. Para acabar com isso, teremos que agir com
criatividade.
(** - Publicado de acordo com o texto original.)
Então, Sr. Presidente, eu queria, ao terminar aqui as
minhas rápidas palavras, cumprimentar a Previdência Social
pelo grande esforço que está fazendo, na pessoa do Ministro
Antônio Britto. Isso, sem dúvida nenhuma, dá um novo tom ao
Governo, um novo tom à Previdência, e não é à toa que ele
goza, hoje, do prestigio que vem sendo demonstrado nas
pesquisas de opinião pública. Muito obrigada. Sr.
Presidente.

- Sem revisão da oradora.)
54 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 6/10/93 pelo
Deputado Francisco Ramalho

O Deputado Francisco Ramalho - (- Lê:)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa escrita e falada,
senhoras e senhores, venho á tribuna desta Casa para fazer
minhas as palavras do editorial do "Diário da Tarde" de
quinta-feira, 30/5193, em protesto contra os atentados cada
vez mais corriqueiros ao patrimônio histórico e cultural de
nossa gente.
Minas Gerais está indignada e não calará frente aos crimes
que estão sendo cometidos (e que se pretende cometer) em
nome da ignorância, da má-fé e da subserviência mesquinha de
alguns que sequer merecem ser chamados mineiros.
Há poucos dias, surpreendeu-nos o Prefeito de São João del-
Rei, levando a cabo a decisão de asfaltar a memória de tão
histórica cidade. Agora assistimos ao estapafúrdio clube de
20 vereadores de Belo Horizonte criar, por ignorância ou
talvez por interesses escusos, uma nova interpretação para o
secular instituto do tombamento. Não é de estranhar que a
iniciativa desta traquinagem tenha partido de um edil
reconhecidamente serviçal aos interesses dos incorporadores
ambiciosos. Esta é a sua história. Enoja-me, no entanto, que
tantos parlamentares participem dessa agressão à preservação
da história de um povo, revelando inexplicáveis doses
cavalares de falta de bom-senso.
Exigir prévia indenização em dinheiro para efetivar o
tombamento de bem imóvel é, deliberadamente, confundir os
preceitos do tombamento e da desapropriação. Nessas
condições o tombamento, um dos principais instrumentos de
defesa do patrimônio cultural e ambiental, torna-se
praticamente inexeqüivel. E sabido que a adoção do
tombamento não implica substituição da propriedade do
imóvel, mas sim o estabelecimento de restrições
administrativas que não descaracterizam aquele direito. Tal
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iniciativa apenas reconhece que o direito de propriedade não
tem caráter absoluto, devendo se subordinar ao interesse
comum, ditado pela vida em sociedade. Ainda assim, para os
casos de conflito entre o interesse público (social) e o
interesse privado, medidas compensatórias já existem,
estabelecidas por lei, como é o caso de isenção do IPTU e a
transferência do direito de construir Basta existir
civismo, consciência cidadã e vontade política de utilizar
esses instrumentos.
Srs. Deputados, senhoras e senhores, a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, por sua Procuradoria-Geral, e a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, através da aprovação
de projetos de lei no âmbito estadual, têm a obrigação de
não permitir que esta excrescência vá adiante.
Se válida essa esdrúxula tese que prosperou em noite de
triste memória para a edilidade belo-horizontina, os mais de
2 mil anos de Paris, de Roma, de importantes cidades
européias seriam irremediavelmente jogados nas mãos dos
incorporadores ambiciosos. E não precisaria ir longe: Ouro
Preto seguramente não estaria ali mesmo, impávida, com os
velhos casarões a salvo do tombamento físico, das picaretas
do chamado progresso, pelo tombamento histórico garantido,
desde sempre, por todas as constituições do Pais. Muito
obrigado! -

445a REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 6/10/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu estou muito rouca, mas nem por isso vou deixar de falar.
Inicialmente, gostaria de registrar nos anais desta Casa

que, na semana passada, a Sociedade Amigas da Cultura de
Belo Horizonte comemorou 40 anos de vida. Naquele espaço
cultural houve uma sessão muito concorrida em que foi
lançado, pelos Correios e Telégrafos, um carimbo
comemorativo da data.
Neste momento, eu gostaria de passar às mãos do Deputado
José Ferraz, Presidente desta Casa, esse carimbo, que é
muito significativo e importante para a cultura de Minas
Gerais. O próximo assunto vai agradar ao Deputado Antônio
Fuzatto. Nós brigamos muito, mas temos algumas coisas em
comum. Tenho acompanhado a luta do Fuzatto para preservar a
nossa querida São João de]-Rei, que é patrimônio nacional.
Aqui se encontra, Fuzatto, um apelo, inclusive porque somos
ligados, temos muita amizade com o pessoal da agência ONA,
que está fazendo dez anos de vida. Eles fizeram um anúncio,
que foi publicado em vários jornais. Esse anúncio traz,
primeiro, a foto de uma rua de São João dei-Rei, cujo nome
desconheço, que é toda de paralelepípedos, e, em seguida,
diz o seguinte: ( Lê:)
"*No meio do caminho tinha umas pedras, tinha umas pedras

no meio do caminho.
Pela ruas de pedras de São João del-Rei passou muita gente
Passaram Tiradentes e os Inconfidentes, Aleijadinho e seus
amigos da arte. Tancredo Neves e a Nova República E a gente
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simples desse lugar que tem lugar garantido na vida de Minas
e do Brasil.
Mas agora chega um Prefeito, cobrindo de asfalto um
calçamento de 200 anos. Mais do que isso, cobrindo de
vergonha e desrespeito um dos maiores patrimônios da nossa
terra e da nossa gente: a história.
Senhor Prefeito, fica aqui a nossa revolta. E fica a nossa
sugestão: ponha uma pedra nesse assunto."

- Publicado de acordo com o texto origina]-)
Ao pé da página, uma imagem toda borrada, toda suja de São
João de]-Rei. Eu queria, ao divulgar desta tribuna esse
anúncio, cumprimentar a DNA por essa iniciativa,
cumprimentar todos aqueles que estão lutando para pôr uma
pedra nesse assunto, ou seja, para manter calçadas, com
pedras, as ruas de São João.
Outro assunto, Sr. Presidente: o Deputado Maurício Campos,
do PL, meu grande amigo, que apoiei como candidato a
Prefeito no 2g turno, enviou-me esta carta, que quero ler e
registrar nos anais desta Casa: (- Lê:)
"*Belo Horizonte. 01 de outubro de 1993.
Minha querida Maria Elvira,
Conhecendo a sua generosidade, não foi para mim uma
surpresa tomar conhecimento das referências feitas a minha
pessoa em seu pronunciamento na Assembléia Legislativa.
Se os petistas que hoje "governam" Belo Horizonte tivessem
juizo, aceitariam o seu conselho e deixariam de lado a
camisa-de-força ideológica, convocando-nos a todos para
colaborar na salvação da Pampulha.
Entretanto, o espírito democrático e a convivência
dos militantes petistas. E uma pena, mas é a verdade que
Belo Horizonte agora está aprendendo a conhecer, além de
pagar por ela um alto preço.
Um grande abraço do amigo e admirador
Maurício Campos

- Publicado de acordo com o texto original.)
Então, o Deputado Maurício Campos agradece o nosso
pronunciamento e, mais uma vez, denuncia o descaso para com
a Pampulha Segundo o Deputado Vittório Medioli, do PSDB,
até agora, oficialmente, o Prefeito não aceitou a ajuda da
sua empresa para tirar os aguapés da Pampulha. O Secretário
Municipal do Meio Ambiente disse que o Prefeito vai aceitar,
mas não houve ainda pronunciamento oficial do Sr. Prefeito.
Aproveito a oportunidade para cobrar do Sr. Prefeito Patrus
Ananias e também do Secretário João Bosco Senna essa
resposta a nós que moramos na Pampulha.
Gostaria, também, de registrar. Sr Presidente e Srs.
Deputados, que ontem, dia 5 de outubro, foi o"Dia da Ave".
Como adotei a coruja em minha vida política, e até o PSDB já
adotou o tucano como símbolo do partido, quero homenagear as
aves trazendo as seguintes palavras.
Hoje, 5 de outubro, é o dia da ave. Mas é uma comemoração

que deve ser feita com cautela.
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O Brasil possui cerca de 1.600 espécies de aves, sendo
algumas as mais belas aves da terra, sem falar nos célebres
pássaros canoros que existem em nossas matas.
Entretanto, não estamos dando o devido valor a esse
verdadeiro tesouro da natureza. Nossos parques nacionais,
último refúgio da fauna, estão sendo devorados por
incêndios. A construção de barragens devora milhões de seres
vivos. Essa destruição dos hábitats priva os animais
silvestres da proteção natural, tornando-os vulneráveis á
caça e aos inimigos naturais.
Muitas de nossas aves já figuram no livro vermelho das
espécies ameaçadas de extinção.
E preciso uma política ecológica mais agressiva. E preciso

educar as pessoas para a preservação da natureza.
Da maneira como as coisas se passam, sem que providências
salvadoras venham em defesa da natureza, futuramente todos
nós lamentaremos a extinção de expressivas e insubstituiveis
formas da flora e da fauna do Brasil.
Portanto, a palavra de ordem é preservar. Preservar hoje,

amanhã e sempre.
Aproveito a oportunidade para saudar o importante trabalho
de alerta e o esforço em prol da preservação das aves,
realizado pela SOM - Sociedade Ornitológica Mineira,
presidida pelo Mário Viegas. Um homem que se dedica à
preservação ambiental em Minas há muitos anos.
Gostaria de mostrar aos Deputados o seguinte cartaz:
"Coitadinhos são teus amigos! Proteja-os! Dia da Ave' 5 de
Outubro - Sociedade Ornitológica Mineira - SOM".
Cumprimento Mário Viegas por essa iniciativa-
0 outro assunto deixarei para outra reunião, quando a minha
voz estiver melhor. Obrigada pela paciência!
Terminando, Sr. Presidente, quero aproveitar para saudar os
companheiros de Carmópolis de Minas, que se encontram
presentes no Plenário. E com alegria que saúdo a Carminha e
seu grupo e o Or. Antõnio José, representantes do Sul de
Minas.

- Sem revisão da oradora.2
445a REUNIAO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 6/10/93 pelo
Deputado Paulo Pettersen

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, infelizmente, o que está ocorrendo no Estado de
Minas Gerais, principalmente na área da saúde, é lastimável.
Não tenho, no cumprimento de meu dever de parlamentar,
condições de calar-me diante dessa realidade, que pode ser
constatada pelas dificuldades por que passam os municípios
do interior.
Estou encaminhando, Sr. Presidente, por intermédio de V.
Exa. , um oficio ao Exmo. Sr. Governador do Estado, para que
ele possa evitar que maiores danos na área de saúde
continuem ocorrendo. Não podemos consentir que continue essa
situação. (- Lê:)
"Belo Horizonte, 5 de outubro de 1993.*
Sr. Governador:
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Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência a
fim de solicitar a imediata substituição do atual Secretário
de Estado da Saúde, Or. José Saraiva Felipe, devido à forma
arbitrária com que tem agido, atendendo somente àqueles
apadrinhados por deputados pertencentes ao Bloco Parlamentar
de Reorganização Democrática, causando, através deste
procedimento discriminatório, sérios prejuízos ao
atendimento às populações de diversos municípios, tendo em
vista o poder que detém em suas mãos, pelo Sistema único de
Saúde.
A perpetuação dessa atitude trará irreparável dano social,
notadamente Quando Prefeitos que não se aliam ás diretrizes
do Governo, vêem todas as suas pretensões relegadas a
segundo plano, sem que sejam levadas em conta as urgências
municipais, fato esse que ocorre em todas as localidades que
tenho a honra de representar.
Certo de que a grandeza de Vossa Excelência não permitirá
que a Secretaria da Saúde, pelos seus objetivos sociais,
permaneça sendo usada com fins políticos, aguardo seja dado
ao presente a atenção que se faz necessária.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a expressão de meu
alto apreço.
Deputado Paulo Pettersen"

- Publicado de acordo como texto original.)
Sr. Presidente, precisamos tomar uma atitude concreta nesta
Casa. Não queremos cobrar uma posição do Governo, que, na
sua quase totalidade, está realmente parado. Mas não podemos
consentir que uma área crucial. como é a da saúde, permaneça
com um Secretário que, por suas atitudes, não merece ocupar
o cargo que atualmente ocupa.
Eu solicito a V. Exa. que encaminhe ao Sr. Governador esse

oficio e essa solicitação, porque o Secretário da Saúde, Dr
José Saraiva Felipe, não é merecedor do nosso respeito.

445a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6110/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Maria Elvira, distinta galeria. O motivo de
nossa vinda á tribuna, nesta tarde, é o de prestar
solidariedade, em nome da Bancada do PSDB e em nosso nome
pessoal, aos servidores públicos municipais, que se
encontram em greve há aproximadamente 20 dias, e aos demais
servidores do município, há 2 semanas em greve.
O que os servidores municipais desejam? Desejam, apenas,
que o Prefeito Patrus Ananias cumpra o que o RI cobra dos
demais Governos, onde ele não administra, e exigem, também,
que o PT aja coerentemente com a sua política, isto é, pague
aos servidores as perdas salariais indicadas pelo DIEESE e
faça com que periodicamente as perdas com a inflação sejam
zeradas, como o partido deseja para todos os trabalhadores
do Brasil.
Entendemos que as reivindicações salariais dos servidores
públicos, de modo geral, devem ser sempre num princípio de
recuperar suas perdas salariais. Não st o Governo do PT. mas
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todos os governos: federal, estaduais e municipais devem,
quando podem, pagar as perdas salariais que a inflação causa
aos servidores. Isso faz com que os governantes cumpram um
principio de justiça, porque, quando o servidor público
recebe o seu salário, ele já está corroído pela inflação do
mês.
Então, nada mais justo que os servidores públicos possam
sempre reclamar suas perdas salariais com base em índices
que lhes favoreçam. D índice do DIEESE é um índice
respeitável que todos os servidores públicos procuram quando
reclamam de seus salários.
Achamos, também, que nenhuma política salarial, por mais

justa que seja, consegue acompanhar as perdas reais, geradas
pela inflação. Como já disse, quando o servidor recebe o seu
salário ele já está menor e, até o final do próximo mês, já
se encontra com mais perdas geradas pelo elevado índice
inflacionário.
E o PT, que tanto brigou nesta tribuna pelos servidores
públicos estaduais e tanto cobrou índices do DIEESE, hoje,
não quer, na administração municipal de Belo Horizonte, dar
aquilo que ele reclama para os demais servidores públicos, e
com muita razão.
Portanto, a nossa solidariedade e homenagem aos servidores
públicos municipais em greve, fazendo votos para que eles
consigam a sua justa reivindicação e venham a ter os seus
salários recompostos pelos índices do DIEESE, que o PT tanto
prega para os demais servidores do Estado. Muito obrigado.

5? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/10/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais
colegas do Plenário, distinta galeria, todos nós, desta
Casa, somos unãnimes na condenação ao Prefeito de São João
de]-Rei, esse troglodita histórico, que quer passar asfalto
na história de São João de]-Rei, mas, felizmente, não vai
conseguir.
Deputado Fuzatto, V. Exa. , que tem sentido na pele, na
carne e na alma todo o sofrimento do povo de São João de]-
Rei pelo crime, pela barbárie histórica que está sendo feita
lá, tem toda a solidariedade desta Casa.
O Deputado José Militão veio hoje prestar solidariedade aos
servidores municipais, numa atitude elegante e, até mesmo,
nobre. Entretanto, gostaria de lembrar que as perdas
salariais que os servidores estão cobrando são do Governo
passado, do PSDB, de Pimenta da Veiga e Eduardo Azeredo.
Talvez o Deputado José Militão não saiba que a política

salarial adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte é a mesma
que apresentamos aqui, é a melhor política salarial
implantada no Brasil e, além dessa política, nós respeitamos
o direito de greve dos servidores municipais. Não somos
somente solidários, mas também defendemos o direito de
greve.
A Prefeitura de Belo Horizonte já assegurou 100% do OIEESE
para quem ganha entre um e seis salários mínimos, cobrindo
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mais de 80% dos servidores municipais. Quando o Prefeito
Patrus Ananias assumiu, havia quatro meses de descumprimento
da lei salarial pelo PSDB. Assim sendo, estamos pagando tais
dividas anteriores que chegam a mais de US$100.000.000,00.
O P508, em quatro anos, não fez uma casa popular sequer. No
que se refere aos empréstimos internacionais, que são para
obras sociais, eu pergunto: quanto de empréstimos
internacionais o PSDB trouxe para Belo Horizonte, em quatro
anos? Nenhum centavo! Essa é a herança!
Mas posso assegurar que o desejo e a vontade política da
Prefeitura de Belo Horizonte é resgatar a dívida que foi
deixada pela administração do PSDB para com os servidores
municipais. E haveremos de resgatá-la! Nunca prometemos o
impossível; sempre falamos que iríamos fazer de acordo com
as possibilidades, e todos os esforços têm sido feitos nesse
sentido. Desafio o Governo do Estado a garantir um reajuste
mensal de 100% do OIEESE para quem ganha entre um e seis
salários mínimos - a exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte
- entre os servidores públicos estaduais. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/10193 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, imprensa, dois assuntos me
trazem a esta tribuna
Em primeiro lugar, gostaria de colocar que a nossa Bancada
não só está solidária, da tribuna desta Casa, com os
servidores, como também está presente nas suas assembléias,
manifestações e atos públicos. Temos participado
regularmente do movimento, acompanhando-o de perto e
deixando ali toda a nossa solidariedade.
Também nós, como muito bem colocou o Deputado Roberto

Carvalho, desafiamos o Estado a aplicar a política salarial
adotada na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para que
os funcionários do Estado possam ter um nível salarial
melhor e, conseqüentemente, melhores condições de vida.
Gostaríamos também de saber onde está o restante dos 10% do
crescimento da receita, visto que o Estado não definiu seus
planos de carreira, pois 90% seriam aplicados Imediatamente
e 10% seriam destinados aos planos de carreira. Como estes
ainda não existem, o funcionalismo está perdendo os 10%.
Gostaríamos de saber, inclusive, como esta Assembléia vai
reagir diante do descumprimento da política salarial votada
por esta Casa-
Gostaríamos, também, hoje, de abordar o tema referente à
revisão da Constituição- Ontem, vários parlamentares se
surpreenderam, saíram bombardeando o Supremo Tribunal
Federal, mas, hoje, a maioria deles já reconhece que o erro
foi do Congresso, quando, na semana passada, o Senador
Humberto Lucena deixou de mandar as informações ao Supremo
Tribunal sobre as irregularidades ocorridas durante a
realização da reunião de leitura do processo de revisão
constitucional. Então, o Congresso Nacional se equivocou;
errou. Realmente não havia "quorum" naquele momento. Hoje, a
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maioria dos Deputados e dos Senadores já reconhece que houve
erro por parte do Senador Humberto Lucena na condução do
processo, no início daquela reunião tumultuada, quando o
Senador não poderia dar continuidade aos trabalhos. Ele
incorreu no erro, mas, evidentemente, temos ainda aquela
velha fórmula de Montesquieu funcionando, com a
interdependência dos Poderes, com um Poder fiscalizando o
outro. Tivemos, no Supremo, uma atuação correta do Ministro,
atrasando o início da revisão constitucional, para que, de
fato, o processo possa ocorrer de forma correta no Congresso
Nacional
Nós, que trabalhamos contra a revisão constitucional, vamos
fazê-lo até o final, para que de fato ela não ocorra, porque
entendemos que revisão constitucional neste momento é um
golpe. Querem realmente tirar as principais conquistas que
os trabalhadores tiveram. Há um forte "lobby" no Congresso
Nacional, das multinacionais, para a quebra dos monopólios.
E, lamentavelmente, neste momento de revisão, o Congresso
vive mais uma crise. Mais de 15 Deputados, como demonstram
hoje todos os jornais, vendendo-se em troca de alguns
dólares;para que possam trocar de partido. E esse Congresso
Nacional que hoje se prepara para revisar a nossa
Constituição. Se estão se vendendo em troca de alguns
segundos a mais na televisão, eu imagino o de que serão
capazes, quando as multinacionais chegarem com suas
propostas. Felizmente ainda temos parlamentares sérios, e
espero que o Congresso Nacional possa agir de forma a punir
severamente os parlamentares que aceitaram dinheiro, porque,
caso contrário, o Congresso estará definitivamente
comprometido na elaboração da revisão constitucional e em
outras questões também. Que nós possamos ver definitivamente
estabelecida neste Pais a volta da fidelidade partidária,
com uma estruturação de partido mais orgânica e que
impossibilite essas pessoas de usarem seus recursos
econômicos para chegar ao Congresso e barganharem, em
detrimento da maioria do povo brasileiro.
Então, gostaríamos de deixar aqui bem registrado o nosso
protesto contra o PSD e contra aqueles parlamentares que
usam das prerrogativas que têm, inclusive a de não serem
processados, para poderem fazer barganhas e trocas,
enriquecendo-se cada vez mais.
Deixamos também a nossa posição de que continuaremos
lutando contra a revisão constitucional, principalmente para
garantir a preservação dos direitos dos trabalhadores e o
monopólio das telecomunicações, o sistema elétrico e o
monopólio do petróleo. Muito obrigado.

44% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/10193 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênlo' - Sr Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, o nosso
encaminhamento é no sentido de dar uma contribuição ao
projeto. Em principio, o projeto nos parece ter um cunho
social muito importante, mas, com a boa-vontade e o
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interesse dos Srs. Deputados, nós poderíamos corrigir os
aspectos inconstitucionais que estão nele contidos. E não é
possível votarmos um projeto inconstitucional. Em seu
conjunto, o projeto é bom, mas há alguns detalhes que
poderiam ser modificados, ainda há tempo.
Como ex-educador e como advogado, é fácil para nós fazer
uma interpretação conjunta da CLT. do Estatuto da Criança e
do Adolescente e da Constituição Federal. O projeto prevê
uma bolsa-auxilio; não há a característica de emprego. Se é
urna bolsa-auxilio, o menor deveria ser enquadrado na
condição de aprendiz. Se é menor aprendiz, ele tem que ter
um período delimitado de aprendizagem, previsto na CLT:
dois, três ou quatro anos. A faixa etária está definida
corretamente: de 14 a 18 anos. Naturalmente, 18 anos
incompletos, porque, ao atingir esta idade, o menor sai do
programa, automaticamente. A nossa preocupação é com o
aspecto legal. Esse menor não pode, em absoluto, trabalhar
oito horas. Se ele foi enquadrado como menor aprendiz, se é
uma bolsa-auxilio e se ele está em regime de aprendizagem, o
seu horário tem que ser de quatro horas para que tenha
condições de estudar, de ter o seu lazer. Isso não é una
opção dos pais ou dele próprio, porque ele vai querer
trabalhar as oito horas para ganhar mais, mas ai vem a
questão dos encargos sociais e do vinculo empregatício, que
não devem existir. Essa matéria foi até fruto de um projeto
chamado Menor Assistido, do então Presidente José Sarney,
que deu emprego a vários menores, mas sem nenhuma
ilegalidade. Era um horário de quatro horas e deveria
atender a menores em situação de carência. A fonte de
recrutamento não pode ser qualquer uma. Esse aspecto,
também, tem que ficar mais claro. Por isso, estamos chamando
a atenção. E correto não ter vinculo empregaticio nem
encargos sociais. As empresas podem usufruir o programa, mas
não podem colocar um menor para trabalhar durante oito horas
sem vínculo empregaticio e sem encargos sociais, o que seria
uma afronta á CLT.
Daí a razão da nossa preocupação, porque, caso contrário, a
questão da proporcionalidade entre o menor e o adulto vai
ficar extremamente prejudicada. A empresa vai preferir
colocar menores, em detrimento dos adultos. Deve ficar claro
qual seria o percentual desses menores a serem absorvidos.
Então, é com isso, Srs. Deputados, que estamos querendo
colaborar. O projeto é social; tem um alcance altamente
positivo, mas deve ser corrigido, não sei se através de uma
emenda ou de um substitutivo; não pode é passar dessa forma:
deixar que a opção seja entre os menores ou seus pais.
Provavelmente, os pais dos menores ficarão em situação de
preferir tirar os filhos da escola para que eles ajudem na
renda familiar. Isso trará um problema seriíssimo e haverá
maior número de crianças abandonando a escola, o que
importará falta de perspectiva de um futuro melhor.
Assim, entendemos que devemos ter um ensino regular, com
ensino profissionalizante, com formação profissional,
através de uma iniciação ao trabalho, como o PROMAM está
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propondo. Caso contrário, será um bombardeio muito grande,
em nivel de Justiça, com uma distorção da legislação, um
trabalho escravo de menores, arranhando a imagem da
Assembléia Legislativa. Portanto, queremos propor o
enquadramento do projeto ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, à CLT e à Constituição Federal, senão será
considerado mais uma terceirização, que temos combatido
firmemente, principalmente quanto à questão da carga
horária. Muito obrigado.

- Sem revisão do oradorj_
445 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 6110193 pela
Deputada Marta José Haueisen

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, há pouco tempo um Deputado desta Casa, da
Situação, lamentou, numa reunião ocorrida no Espaço
Politico-Cultural desta Assembléia, a maneira como os
projetos do Governo aqui chegam para serem aprovados: sempre
em regime de urgência.
Não éramos nós, do PT, que falávamos. Não era um Deputado

da Oposição, era um Deputado da Situação. Mas, infelizmente,
isso é moda e virou prática. Os projetos de lei do Governo
aparecem aqui para serem votados só em regime de urgência.
Está bem claro, para todos nós, que é para ser enfiado
"goela abaixo", para ninguém saber o que está acontecendo,
nem descobrir a maldade que há por trás.
Agora, estamos com esse projeto polémico demais, desumano,

que quer levar para o trabalho os adolescentes. Sabemos que
a crise econômica que o Pais atravessa é enorme, e ninguém
duvida que qualquer adolescente pobre a quem for oferecido
trabalho vai aceitá-lo fatalmente Mas isso vai tirar-lhes
a possibilidade de estudar e ter um preparo sério para o
futuro.
Nos paises civilizados, é proibido a criança trabalhar. Lá,

ela tem que freqüentar a escola e se qualificar. Um projeto
do Governo, que ora tramita nesta Casa, estabelece as
chamadas bolsas de estudo, em que se , fala que é
aprendizagem, mas é aprendizagem de produção. E aprendizagem
para dar lucro a empresas Fala-se que é beneficio para o
adolescente, mas é beneficio que vem como presente de grego.
Na discussão que tivemos em comissão, ouvimos a
argumentação de que o aluno vai trabalhar 8 horas, se
quiser, porque o projeto diz assim: "O jovem pode trabalhar
até 8 horas"- Mas sabemos que, se houver possibilidade, ele
não vai querer até 8 horas; ele vai querer 10 e 12 horas.
Ele vai matar-se no trabalho para garantir o sustento de sua
casa. Um adolescente de 12 e 14 anos não tem ainda
discernimento para perceber que o mais importante é o
preparo para o futuro.
A educação, está escrito na Constituição brasileira, é

direito de todos e dever do Estado. Para nós causa espécie
saber que o Estado é o primeiro a empurrar os adolescentes
para o mercado de trabalho, tirando-lhes a possibilidade de
estudar. Esse projeto que tramita é desumano, ele joga uma
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fumaça nos olhos do povo, ele é enganador, pois vai levar
menores para um trabalho escravo, e esses menores, depois de
ficarem 8 horas no trabalho, ainda que seja um trabalho
suave, depois de andarem 1 ou 2 horas para chegar ao
trabalho e à escola, vão dormir na sala de aula, com
prejuízo para sua educação, para eles próprios, para suas
famílias e para a sua Nação.
Estamos lutando para que haja uma melhora nesse projeto do

Governo. Não queremos colocá-lo, absolutamente, na lata de
lixo, mas é preciso que seja visto o que está errado. E
preciso que essas crianças sejam poupadas, pois a elas será
entregue o destino deste Pais.
Já disse nas comissões e repito agora: nenhum pai que tomar

conhecimento deste projeto ou que tiver um oferecimento
desta natureza para o filho, nenhum pai que tenha
sensibilidade, que tenha condições mínimas de vida,
aceitaria uma proposta dessa Tenho certeza que nenhum dos
Srs. Deputados, nenhum dos funcionários desta Casa aceitaria
ver seu filho marginalizado desde a adolescência,
trabalhando 8 horas por dia, sem a mínima condição de se
preparar para ganhar, com dignidade e facilidade, sua vida,
no futuro. Era isso o que eu gostaria de colocar, Sr.
Presidente.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/10193 pelo

Deputado Hely Tarquínio
O Deputado Kely Tarauinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero me posicionar perante o projeto de lei do Governo.
Considero louvável a oferta dessas bolsas, mas existe um
aspecto eleitoreiro: a oportunidade coincide com o momento
em que o Governo tem seus interesses. Assim sendo, cabe aos
Deputados refletirem sobre esse aspecto.
Percebo que o SERVAS é um órgão não governamental que vai
ter a condição de gerir a administração financeira dos
recursos. Entretanto, parece-me que tais recursos não estão
caracterizados no orçamento. Isso deixa uma interrogação,
logicamente, nos programas sociais, mas a situação não está
bem definida. O SERVAS é mais um complicador, uma
participação eleitoreira; pois a IJTRAMIG tem a condição de
gestor através da SETAS. A minha preocupação é a
massificaçâo no que tange ao problema da seleção dos
meninos. A UTRAMIG sempre fez essa escolha de maneira clara,
através de testes e aqui, parece-me que será por indicação,
política sem critérios. Não sabemos se isso vai acontecer
nas diversas cidades do interior onde vai ocorrer essa
indicação através do PROMAM.
Gostaria também de dizer que o projeto fere a própria

Constituição Federal no que tange ao Estatuto do Menor e do
Adolescente. O art. 65 diz: "Ao adolescente aprendiz menor
de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e
previdenciãrios". Entretanto, isso não está previsto no
projeto, pois ele diz apenas que a parte de assistência de
saúde correrá por conta do IPSEMG.
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Portanto, fica aqui nossa posição, e acredito, como disse
antes, que o projeto, no seu todo, é louvável, mas poderia
ser aprimorado pela Assembléia. Muito obrigado.

445a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/10/93 pelo

Deputado Adelino Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, quero fazer a primeira
consideração com relação ao tempo extremamente curto que
tivemos para fazer a análise desse projeto. Um projeto que,
acredito, se fosse formulado com o objetivo de atender
verdadeiramente ao adolescente, a fim de encaminhá-lo para o
trabalho, acho que todos nós, o Governo e a Assembléia
Legislativa, deveríamos nos debruçar sobre ele, e analisá-lo
adequadamente. Este é o caminho para o Pais sair da situação
em que se encontra. Lamentavelmente, os projetos que o
Governo para cá encaminha não são receitas; são bolos já
prontos. Não há como mexer, não há como propor alternativas.
Na realidade, nenhuma modificação é possível, mesmo no
sentido de aprimorar o projeto.
A segunda consideração que gostaria de fazer é em relação
ao próprio projeto do Governo. E muito ruim. Ele abre a
possibilidade de se criar no Estado de Minas Gerais o
trabalho escravo oficializado, atentando contra a
Constituição e as leis do Pais.
Em terceiro lugar, quero dizer também que nós nos

esforçamos por elaborar um projeto substitutivo que avança
em relação ao que o Governo propõe. Inclusive, o projeto do
Governo vai mesmo contra o decreto de criação do PROMAM,
quando ele estabelece o valor de pagamento na bolsa,
diferentemente do que ele propõe no projeto, que deveria ser
vinculado ao salário mínimo. Quer dizer, as contradições
estão contidas nas próprias ações do Governo.
O substitutivo que nós encaminhamos leva em consideração,
primeiramente, a questão da formação do adolescente, da
preparação, da capacitação para o trabalho. Leva na mais
alta consideração o que estabelece o Estatuto da Criança e
do Adolescente e as leis trabalhistas deste Pais. Por isso
mesmo estamos propondo que os adolescentes, ao serem
encaminhados para a iniciação e para a capacitação para o
trabalho, permaneçam nesta atividade não mais de quatro
horas. E, ao exercerem a atividade de quatro horas, recebam
o equivalente á metade do salário mínimo. E, considerando
que a proposta originária do Governo, de 2 mil bolsas, era
relativa ao trabalho de oito horas, entendemos também que
poderíamos ampliar para 4 mil bolsas, considerando a
atividade de iniciação ao trabalho.
Outra questão que nos preocupa é a do trabalho nas
empresas de iniciativa privada, o que consideramos
absolutamente legitimo, desde que tenham o acompanhamento do
órgão do Governo que dá assessoramento na iniciação ao
trabalho, a UTRAMIG, e desde que tenha a contrapartida da
iniciativa privada, em função do que esta receberia dos
benefícios desses trabalhadores nessa condição originária.
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Lamentavelmente, todas as sugestões propostas foram
rejeitadas na Comissão de Educação. Então, concluindo, quero
solicitar aos colegas desta Casa que, diante de um assunto
dessa natureza, votem a proposta que avança em relação ao
que o Governo propõe e que, no mínimo, estabelece uma
relação de respeito ás leis e á Constituição deste Pais.

- Sem revisão do orador.)
446g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 7110/93 pelo
Deputado Tarcísio Henriques

O Deputado Tarcísio Henrigues - Sr.Presidente, Srs.
Líderes partidários que compõem a Mesa, Srs. Deputados,
minhas senhoras, meus senhores, meus caros conterrâneos:
gostaria de enfatizar para os Srs. Deputados que estes
jovens, que tomam os lugares dos representantes do povo
nesta Casa, pertencem a uma instituição de Cataguases
voltada para a assistência aos menores. Eles estão aqui
desde cedo. Saíram de madrugada de Cataguases e já se
apresentaram no Palácio da Inconfidência, onde tiveram a
oportunidade de ser recebidos, ainda nas escadarias, por S.
Exa. o Presidente José Ferraz; nessa ocasião, um deles, em
nome de todos, disse as seguintes palavras: (- Lê:).
"* Senhor Presidente: vimos de longe. Vimos da Mata, a boa

Mata mineira e trazemos o coração cheio de alegria para dar-
lhe um abraço de nossa gente.
Vimos de longe, senhor Presidente, para cumprimentar em
Vossa Excelência os representantes do povo em Minas e
agradecer-lhe pelo trabalho feito em favor desse nosso povo.
Aceite, senhor Deputado José Ferraz, o reconhecimento de
todos nós, mineiros, com os nossos melhores votos de que os
senhores deputados possam cumprir sua missão com os olhos
voltados para o nosso amanhã."
E apenas uma parte de uma das instituições que temos em

Cataguases. Ocorreu-nos trazê-los até aqui, quando
discutíamos, ontem, de modo veemente, o Programa de
Assistência aos Menores - PROMAM. Estamos trazendo esses
jovens justamente quando o parlamento, no mundo inteiro,
sofre os ataques de pessoas despreparadas, que querem
destruir nossa instituição. Ontem se discutia nesta Casa um
programa: muitos de nossos companheiros tinham dúvidas sobre
sua viabilidade. Mas está aí a concretização do programa de
que ontem duvidávamos. Esta semana foi palco de ataques ao
parlamento de nosso Pais; muitos daqueles que já tentavam
assaltá-lo, agora já querem destrui-]o, para prejuízo do
povo brasileiro. O mundo todo é tomado de sobressalto quando
vemos crepitar nas chamas o parlamento russo. Enquanto tudo
isso se faz, o que passa pela nossa cabeça é a obrigação que
todos temos para com nossa gente e nosso povo. Temos ouvido,
sentido e percebido que as autoridades, ao longo de sua
caminhada, têm realmente se esquecido de compromissos.
Mas, Srs. Deputados, esse programa que, hoje, se faz
presente é parte apenas de uma instituição. São 50 jovens
que estão nesta Casa e prestam serviços de várias naturezas:
são anjos do trânsito, guardas-mirins, funcionários de lojas
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e indústrias, mensageiros- mirins e pequenos jornaleiros. A
renda que auferem é deles. A Prefeitura entra com a
estrutura, a instituição, a orientação e seu apoio. Quero
dizer que isso é parte de una instituição, porque eles já
existem em minha terra há nove anos. Começamos tirando um
braço de uma instituição maior que é uma escola
profissional, o Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial
de Cataguases. Tivemos o apoio e o incentivo do atual
Governador do Estado. Quando começamos, contrariados por
todos os obstáculos que se colocavam a nossa frente, S. Exa.
o Governador Hélio Garcia, também Governador naquela época,
visitando-nos, dispensou a Segurança Oficial para andar no
meio do povo e até o local das solenidades escoltado pelos
meninos do IDAIC. Ao fim da caminhada, quis saber dos
meninos a que entidade pertenciam e, ao ser informado,
entusiasmado com a organização, prometeu ajuda, o que nos
possibilitou caminhar com nossos próprios passos. E,
lançadas as bases desse alicerce, estamos construindo o
grande edifício de assistência social. Temos outros
programas, é claro: ainda agora, foi implantado o de
assistência aos idosos. Mas, ao lembrar tudo isso, imagino
fazer a ligação entre a preocupação de ontem, o propósito de
hoje e as nossas esperanças de amanhã; o que foi feito
ontem, o que pode ser feito agora, ou o que queremos fazer
amanhã. Ainda ontem, quando as chamas crepitavam no
parlamento russo, imaginava que não fossem chamas de punição
aos parlamentares, mas que o fogo de agora possa ser como
aquele que alimentou a sarça no momento em que Moisés
recebia o decálogo, que os homens estão esquecendo. Que o
fogo que queremos acender não seja um fogo destruidor, mas o
fogo da purificação. E que, acima de tudo isso, possamos,
realmente, realizar o que desejamos para amanhã.
Estes meninos, estes jovens, que não foram postos no mundo

a não ser pela nossa participação e responsabilidade, quando
nos olham, não querem perceber a imagem de homens adultos
olhando para eles de braços cruzados. Eles querem ver á
frente braços abertos e mãos estendidas para que possamos
ajudá-los nessa caminhada. E essa a caminhada diferente que
queremos incentivar agora. Sei que alguns colegas meus se
dirigiram a mim perguntando se daríamos o direito de voto a
crianças de 12 a 14 anos. De modo algum. Não há nisso nenhum
objetivo eleitoreiro; há, sim, um objetivo eleitoral muito
maior, porque não podemos dissociar a política do
atendimento social. E não compreendemos a participação de
qualquer representante do povo na política se ele não tiver
os olhos voltados para essa situação. Não compreenderíamos a
participação de qualquer político se ele não fizesse da sua
atuação uma bandeira para a construção do amanhã por
intermédio das crianças e dos adolescentes, como queremos
para os jovens que aqui estão. Recebo tudo isso como
incentivo, alento, na certeza de que os meus colegas desta
Casa comparecem aqui para perceber, sentir e entender que
cada um de nós, em seu município, pode ter uma instituição
como essa; vejo nisso a homenagem que queremos fazer á
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instituição que se chama parlamento mineiro, a esta
instituição tão bem dirigida pelo seu Presidente. Deputado
José Ferraz. Quando os jovens da minha terra chegam a esta
Assembléia Legislativa para nos prestar esta homenagem,
todas essas crianças querem que V. Exa. , Sr. Presidente,
sinta, perceba e diga a todos os seus pares e a todas as
pessoas que vejam a influência desse parlamento e que os
olhos do povo do interior estão postos na atuação dos
parlamentares mineiros. Muito mais nos parlamentares
mineiros de agora e muito mais na seriedade e
responsabilidade com que V. Exa. preside as nossas reuniões,
na certeza de que encontraremos as soluções que esses jovens
almejam, querem e desejam. Muito obrigado.

* - Publicado de acordo com o texto original.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 7110/93 pelo
Deputado Hely Targuinlo

O Deputado Hely Targuinlo - Volto a esta tribuna para
prestar uma homenagem às crianças de todo o Pais e de todo o
mundo pelo seu dia. Neste momento, quero parabenizar o nosso
grande amigo e colega Deputado Tarcisio Henriques pelo
exemplo que nos deu, trazendo seus meninos e edificando a
infância de Minas Gerais, do Brasil, que serve como exemplo
e legado para todos nós.
Criança, "mistério humano vestido de ternura!!, é o humano

com mais interrogação do que respostas. Núcleo da vida, que
vale mais do que todo o universo, o que lhe falta é, apenas,
desenvolver-se e amadurecer. A criança é pura originalidade.
Quem melhor a compreende não são os que apenas a estudam,
mas os que a amam. A criança depende muito do mundo que a
cerca, e o seu desenvolvimento reflete as atitudes e
qualidades do meio em que vive. As pessoas revelam o que
são, o que pensam, o que sentem através do que fazem às
crianças. Pela maneira como as tratam, as pessoas estão
declarando se são humanas ou desumanas. Pelas suas reações
perante as crianças, estão atestando se as defendem ou se as
perseguem, se as protegem ou se as expulsam.
A criança é parâmetro histórico, social e cultural de uma

nação. Um meio eficaz para julgar a realidade da vida de um
pais é verificar como estão vivendo suas crianças. Desejamos
saber como anda o Brasil, e a resposta está nas crianças
brasileiras, como elas nascem, às vezes vivem, crescem e
morrem. E com tristeza que constatamos o contraste entre o
estado de direito, letra morta, e o estado de fato,
dramático, da criança no Terceiro Mundo. Estudos recentes
mostram que, no mundo, a fome e as doenças que dela derivam
matam 3.500.000 cria nças por ano, 40 mil por dia. No Brasil,
morrem, por dia, cerca de 700 crianças com até 1 ano de
idade, por causa das perniciosas condições sócio-econômicas.
São crianças que não deveriam morrer. No Pais, 53% vivem em
situação de extrema pobreza ou miséria. Sete milhões de
menores abandonados vivem pelas ruas, favelas, corredouros,
monturos de lixo, sem destino, sem futuro. Temos ai
verdadeira tragédia humana, social e cristã. Essa situação
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deveria estarrecer a sociedade política e civil e colocá-la
em estado de alerta máximo para buscar, com urgência, a
solução para este escandaloso e intolerável problema. As
crianças subnutridas e os menores depauperados são nossos.
São seres humanos, são brasileiros, são nossos irmãos. Temos
que reagir contra essa devastação desumana, esse
infanticidio social, essa violência mortífera. Temos mais de
13 milhões de crianças penando na miséria absoluta, privadas
dos recursos básicos. Será que podemos tolerar que nossas
crianças nasçam, vivam e naufraguem na miséria e, depois,
exigir que sejam ilustres cidadãos brasileiros? Podemos
dizer que a criança é o futuro do País, e, depois, obrigar
sua família a sobreviver com mísero salário mínimo? E ainda
há quem se espante com oaumento do número de menores
delinqüentes. Delinqüente é a estrutura social que temos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, 12 de outubro é uma data de
significativa importância: comemora-se, entre outros
eventos, o Dia da Criança; mas é também um momento de
reflexão sobre o futuro das crianças. Desta tribuna, ergo a
voz, mais uma vez, buscando alertar todos os mineiros no
sentido de preservar o futuro. A grandeza da Nação depende,
impreterivelmente, do destino que se possa proporcionar às
crianças de hoje, jovens de amanhã, governantes do porvir,
construtores do futuro Criança, esse "mistério humano
vestido de ternura", é o projeto do Brasil de amanhã e das
Minas Gerais que há de vir.
De certo modo, a letra da lei é clara na defesa da criança,
tanto que os artigos da belíssima declaração dos seus
direitos, elaborada pelos países membros da Organização das
Nações Unidas, inclusive o Brasil, foram encampados na nossa
Carta Magna e visam, sobretudo, a garantir o resgate da
cidadania aos pequeninos, aos desassistidos. Iniciativas
garantidoras da preservação das gerações que edificarão o
futuro são, a cada instante, pensadas e elaboradas, mas, em
sua maior parte, não saem do papel ou se perdem no
emaranhado da burocracia e/ou de interesses os mais
diversos, mesquinhos, em sua maioria. Enquanto isso, todo o
peso de uma saciedade corroída pela inflação, pela
corrupção, pela ânsia desenfreada de acumular riqueza, pelo
estado precário da saúde, pelo destrutivo predomínio do
capital sobre o trabalho incide, violentamente, sobre a
criança. A triste, lamentável realidade é que as políticas
públicas básicas não proporcionam às nossas crianças - nem
aos seus pais (quando existem e/ou são conhecidos), nem aos
demais companheiros de infortúnio - ações efetivamente
garantidoras de saúde, educação, habitação, saneamento,
nutrição e lazer As tentativas havidas anteriormente, por
parte do poder público, de elaboração e implantação de
programas de suplementação alimentar - não só para os
famintos menores como também para os maiores de idade
desnutridos - esbarraram na burocracia, na avidez e na
ganância, bem como na irresponsável busca de dividendos
político-eleitoreiros, fatores que perpetuaram o desenfreado
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desperdício de recursos governamentais e consolidaram a
trágica ciranda da fome e da miséria, ante-salas da morte.
Foi preciso que um brasileiro, mineiro por excelência,

vitimado pela irresponsabilidade gananciosa daqueles que, ao
invés de lhe garantirem a saúde, permitiram que nele fosse
criminosamente injetado sangue contaminado pelo vírus da
AIOS, por meio de transfusão, acordasse a Nação de seu sono
ou pesadelo. Desde já, esse homem está inserido no rol das
grandes figuras da Pátria; Herbert de Souza. ou Betinho,
iniciou uma grande corrente de solidariedade para amenizar o
sofrimento de mais de 32 milhões de brasileiros famintos.
Tantas famílias assim, tantas crianças . . . Só mesmo a ação
conjunta da sociedade pública e civil para resgatar a
cidadania daqueles dela desprovidos de fato, mas providos
por direito; desprovidos por incapacidade e omissão das
autoridades, em geral, perdidas no mundo das idéias, que não
conseguem colocar em prática.
Enquanto isso, acontecem massacres como o da Candelária,
atingindo os menores de rua; da Amazônia, atingindo também
as crianças indígenas; ações violentas, explosivas.., mas,
nas ruas, o silêncio dos oprimidos grita ainda mais alto.
Crianças exploradas, umas comandadas por maiores, que as
treinam para o roubo, outras com o olhar perdido na
desesperança do horizonte sem futuro... E a gente vê, na TV,
como no programa Opinião Nacional, de outubro de 1993, na
Rede Brasil de TV, a história verídica de uma menina de 15
anos, grávida, abortada. prostituída, estuprada na FEBEM de
São Paulo: isto é bem-estar?
Para inverter o triste quadro, todos os cidadãos têm que

fazer a sua parte, e nós, do Legislativo, mais que elaborar
leis, temos que estar atentos e lutar para que sejam
cumpridas. Já é passada a hora de colocar em questão o
destino da espécie humana, cuja essência está sendo
violentada, particularmente em terras brasileiras, pela
perversa divisão entre os poucos que têm acesso a tudo e a
imensa parcela que nada pode, na qual se inclui grande parte
das nossas crianças. Pela importância de nossas riquezas e,
entre outros, de nossos recursos naturais, o destino da
Nação está, intrinsecamente, ligado ao da humanidade. Torna-
se, pois, extremamente necessário alterar as desigualdades
existentes e romper a poderosa mordaça que, mais e mais,
comprime os desassistidos. Somente ampla e efetiva ação,
emanada das mãos de todos, irmanados pela responsabilidade
de reger o próprio destino, poderá assegurar às nossas
crianças - "mistério humano vestido de ternura" - o papel
que lhes é reservado na sadia construção do futuro, em
comunhão. Parabéns, criança brasileira, por sua
perseverança, resistência, sobrevivência, esperança.
Parabéns ao Deputado Tarcísio Henriques e aos meninos
presentes. Muito obrigado.

446a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1110193 pelo

Deputado Milton Salies
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O Deputado Milton Sal les - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Secretária Municipal de Cataguases, Sônia Batista, jovens
que nos honram com a visita nesta tarde de hoje: somos a
oitava economia mundial. Temos um pais de extensão
demográfica fantástica, banhado pelo sol de janeiro a
janeiro, o que reflete sua possibilidade de ser o celeiro do
mundo. E um pais de grandes metrópoles, com aproximadamente
200 milhões de habitantes. Mas, paralelamente, em vez de
sermos um pais-modelo, somos, entre todos os países do
mundo, aquele com os maiores problemas na área social e
também na área política.
No ano passado, o "New York Times" publicou que o nosso

Pais era um dos mais corruptos do mundo. Na época, isso foi
muito explorado, da tribuna desta Casa. Nós somos um pais em
que o desemprego ameaça uma grande parte dos nossos lares;
em que o salário mínimo não dá para ninguém sobreviver; em
que os pensionistas da Previdência Social são obrigados a
entrar na Justiça para receber o que lhes é de direito. E,
entre todos esses problemas, o principal é o da juventude,
daqueles chamados meninos de rua, aqueles que saem de casa
porque não têm condições de sobrevivência dentro dela, sendo
obrigados, muitas vezes, a ir para o mau caminho.
Todos se lembram da noticia que chocou o mundo inteiro,
segundo a qual vários meninos foram assassinados na
Candelária E, hoje, o "Jornal do Brasil" traz a noticia de
que vários menores invadiram e quebraram a Igreja da
Candelária. Toda essa violência não é culpa apenas do
Governo - é também do Governo -, mas, principalmente, da
sociedade. E quando me refiro á sociedade, quero dizer todos
os segmentos da sociedade.
Hoje, aqui trazido pela Secretária Sônia e pelo Deputado
Tarcísio Henriques, nós vemos um verdadeiro exemplo de
solução para esse grave problema. Aqui estão centenas de
jovens - fui informado de que são mais de 150 -
uniformizados, recebendo educação, por meio dos cursos que
freqüentam nas escolas, com seus empregos e com seus
salários, que garantem sua sobrevivência e, também, uma
ajuda em casa. Nós ficamos, diante disso, emocionado e
feliz, ao prestar, desta tribuna, uma homenagem a esses
jovens. Tudo isso se deve ao Deputado Tarcísio Henriques, á
Secretária Sônia, ao Prefeito Municipal e a todos aqueles
que participam, direta ou indiretamente, dessa obra, para
que ela sirva de exemplo aos municípios mineiros e, além das
fronteiras de Minas, a todos os municípios brasileiros. Se
todos os municípios estivessem seguindo o exemplo da cidade
do Tarcísio, hoje, tenho certeza e posso afirmar que não
teríamos esse grave problema que afeta a sociedade, que é o
problema da criança abandonada e do menino de rua. Parabéns,
Tarcísio, parabéns, Sônia, parabéns, jovens que nos visitam
hoj e -

446 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7110193 pelo

Deputado Ivo José
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, nós estamos de pleno acordo com o requerimento do
colega Marcos Helênio, haja vista a importância da Campanha
contra a Miséria e a Fome, encabeçada por Herbert de Souza,
o "Betinho".
Mas, na oportunidade, gostaríamos de apresentar algumas

considerações sobre este dia 7 de outubro, principalmente na
memória da cidade de Ipatinga.
As tragédias só deveriam ser lembradas em reverência aos
heróis, que, não raras vezes, são também suas vitimas. Num
pais onde grassa a impunidade, as tragédias, infelizmente,
transformam-se em capítulos de uma história de luta e
sofrimento. No Brasil, o progresso econômico, ao invés de
propiciar melhoria na qualidade de vida do trabalhador,
sempre foi sinônimo de discriminação. Enquanto uns poucos se
enriquecem, abusando das benesses do Governo, outros tantos
padecem uma vida de sonhos que poucos vêem se transformar em
realidade.
Assim foi a implantação da USIMÍNAS. Hoje, depois de
transcorridos 30 anos do fatídico dia de terror, a fumaça
cinzenta expelida pelos alto-fornos da siderúrgica ainda não
consegue apagar da memória de alguns as cenas de violência
sobre-humana presenciadas no dia 7/10/63. Sei muito bem que
seria melhor para algumas pessoas que essas cenas fossem
extirpadas definitivamente da história da cidade. E eles
tentam encobrir a verdade.
Mas a verdade é mais cruel, é mais dura. Até hoje, depois

de 30 anos, não se sabe ao certo quantos operários morreram
no massacre policial de Ipatinga. Uns falam em 30 ou 40.
Outros, em 100 ou mais. A direção da USÍMINAS, na época,
encerrou o assunto com o saldo míope de 8 mortos e alguns
feridos. Até hoje, registram-se versões as mais diversas.
Mas aos culpados só foram reservadas as amarguras da própria
consciência, porque não foi tomada nenhuma medida punitiva
que, pelo menos, permitisse a inúmeras famílias dormir à
sombra da Justiça.
Por ironia de sucessivos Governos conformados com a sua

própria desgraça, as várias outras tragédias ocorridas após
o dia 7/10/63, como as mais recentes de Carandiru, em São
Paulo; de Vigário-Geral e da Candelária, no Rio de Janeiro;
como o massacre dos ianomamis. em Roraima, como a de Volta
Redonda, cegam a nossa esperança de construir um pais justo.
Mostram que nada ou quase nada mudou. Ainda dominam a força
e o autoritarismo, que, sob a luz do dia, cometem
atrocidades sem a vergonha daqueles que se refugiam na
escuridão da impunidade.
Lá mesmo, em Ipatinga, houve o caso Juninho, um jovem que

desapareceu durante uma batida policial, há 1 ano e  meses.
o caso ainda não foi esclarecido, com o silêncio da
conivência criminosa e com a dor inconformada dos
familiares. Em pouco resultaram as visitas ao Comando da
Policia Militar, ao Secretário da Segurança Pública, as
denúncias dos jornais. 0 caso Juninho, infelizmente para



479

todos que pregam a justiça, foi arquivado na memória do
descaso, sem solução e sem culpados.
Também a prática da tortura na Delegacia Regional de
Ipatinga, denunciada com coragem pelo Projeto Direito Achado
na Rua, coordenado pelo advogado Osmar de Andrade, não
encontrou respostas nas instituições responsáveis pela
segurança pública. Recebeu a justa premiação do Grupo
Tortura Nunca Mais, através da Medalha Chico Mendes de
Resistência, em abril do ano passado, por ter persistido na
defesa da máxima, que se transformou em ficção no Brasil, de
que todos os cidadãos são iguais perante a lei.
Lembrar o dia 7/10/63 é reescrever a história dos
trabalhadores que construíram as riquezas deste País.
Aqueles mesmos trabalhadores que, em 1963, viviam em
condições subumanas, morando em barracos de lona, em vilas
mal construidas, sem água nem condições sanitárias mínimas,
convivendo com o drama dos baixos salários e da força bruta
imposta pela chefia, auxiliada pelos policiais militares
recrutados pela direção da empresa. D peão era peão mesmo.
Um subempregado que deveria agradecer eternamente a dádiva
do emprego e esquecer de vez a sua condição de cidadão.
A lei era escrita á revelia do direito e consagrada pela
força física. A revolta, então, só podia ser dominada pelas
armas de fogo, sem piedade. Os soldados não miravam em
direção a pessoas, mas a vultos indefinidos, sem identidade,
que se reproduziam aos montes e poderiam ser encontrados em
qualquer canto da cidade e da região. Nos bares, nas ruas,
nas repartições públicas, nas filas. Em todos os cantos. E
eram enterrados nas valas, nas fossas, para que não
apodrecessem na terra e espalhassem odor forte demais para a
consciência dos autores de tamanha crueldade.
Mas, infelizmente para estes, eram operários. Que tinham
mulher e filhos, que pensavam, que vestiam e comiam, que
construíam casas, que forjavam o ferro-gusa e o aço, que
fabricavam chapas e que se organizavam em sindicatos. Eram
operários que tinham o brilho da esperança nos olhos.
Acreditavam na vida e cultivavam a solidariedade.
Foram mortos da forma mais desumana e inconcebível. Mas
reproduziram a esperança e a solidariedade. Ensinaram seus
filhos a acreditar na vida e conduziram a revolta para o
tortuoso caminho da Justiça. E, para infelic i dade de alguns,
eles aprenderam e ensinaram a lição da perseverança. E
persistiram. Construíram e constroem mais sindicatos. Recuam
na hora de recuar e avançam quando podem avançar. E vão
incorporando no vocabulário popular palavras antes
inconcebíveis, como cidadania, direito, participação,
dignidade e tantas outras.
Por isso, lembramos o massacre de Ipatinga com um misto de

dor e de esperança. Para que a memória não nos falhe, e
sejam registrados na história deste povo os nomes dos
autores da chacina operária. Para que sejam condenados por
essa história, quando falha a Justiça, é que todo ano, nos
últimos 30 anos, no dia 7 de outubro, Ipatinga silencia,
como se ainda ouvisse os gritos de desespero dos operários á



480

beira da morte. Como se ainda ouvisse o ronco ensurdecedor
das metralhadoras e o estampido dos fuzis. Como se as botas
dos soldados, confundidas com os pés descalços dos
trabalhadores, ainda corressem sem rumo pelas ruas de terra
de uma cidade ainda desfigurada.
E é também por isso que essa história passa de geração a

geração, como um alerta aos novos, para que fiquem atentos
às arbitrariedade, pois elas podem se transformar em
tragédias.
Ipatinga, no dia 7 de outubro, é silêncio e revolta. E

assim será, até que a impunidade neste Pais seja apenas urna
página de sua história. Muito obrigado.

446a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/10/93 pelo

Deputado Ermano Batista
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o requerimento apresentado a esta Casa pelo
ilustre colega e Deputado Marcos Helênlo procede e merece
aprovação desta Casa. Herbert de Souza ou 'Betinho" é hoje,
sem dúvida, o símbolo da ternura. Ternura essa que pode ser
tomada como o novo nome da paz.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, existe um motivo maior

que me faz assomar a esta tribuna. Eu a ocupo para fazer um
registro que, se me permitisse o engenho humano, teria
evitado.
No último dia 2, a cidade de Turmalina parou, e seu povo,
consternado, chorou uma baixa sofrida. Um experiente e
destemido guerreiro partiu. D óbito do grande líder, homem
público, médico do corpo e da alma, esposo, pai , avô e
amigo extremoso, Dr. Hugo Lopes de Macedo, roçou como açoite
e magoou profundamente a alma dos seus conterrâneos e dos
seus amigos, entre os quais eu me incluo.
A vida desse turmalinense obstinado teve uma trajetória
marcada pelo desprendimento, pelo espirito combativo, pelo
acendrado apego á terra, ao povo e à família, qualidades que
lhe foram motivo para voltar á terra de origem e lá
permanecer depois de formado médico pela UFMG. em 1945.
Or. Hugo Lopes de Macedo nasceu em lQ/4/16, no lugarejo
chamado Piedade, Distrito de Minas Novas, em cujo
território, àquela época, estava inserida a hoje próspera e
hospitaleira cidade de Turmalina.
Casou-se em 1944 com D. Clotilde Antunes Lopes, que, ombro
a ombro, acompanhou-lhe os passos até a dolorida e cáustica
separação.
Dessa união, duradoura e benfazeja, nasceram-lhes quatro
filhos. O primeiro, Antônio Américo Lopes Macedo, seguiu a
carreira do pai: fez-se médico. Casou-se com Eliane Caldeira
Brant Lopes e deu três netos ao Dr. Hugo. O segundo filho,
Helvécio Lopes de Macedo, comunicador, casado com a Sra.
Aglai F. Cruz Lopes de Macedo, acrescentou uma neta às
razões de prazer do Dr. Hugo e de D. Clotilde. O terceiro.
Hélton Luiz Lopes Macedo, técnico, casou-se com a Ora.
Míriam Machado Lopes, e os dois filhos do casal ampliaram o
rol dos netos do saudoso amigo. 0 último, Helbert Lopes de
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Macedo Nascimento, é administrador, formado pela UFMG. Como
o pai em 1947, Helbert, em 1992, elegeu-se Vereador em
Turmalina e, tal qual o tronco, leva a sério o seu trabalho.
Casado com a Sra. Valéria Mendes Godinho Lopes, completou,
com sua filha, o rol de sete netos que fizeram a alegria do
Dr. Hugo, enquanto viveu.
Profissional competente e vocacionado, o Dr. Hugo Lopes de
Macedo, diplomado sanitarista, humanitário por formação,
venceu em 1945, depois de formado, as atrações da cidade
grande e foi exercer a Medicina em sua terra natal, a
longínqua e então inóspita Turmalina, ainda Distrito de
Minas Novas. A emancipação só veio em 28/12/48. Não havia
transporte motorizado sobre rodas, apenas o carro de bois.
Nem mesmo estradas havia, somente caminhos. O meio de
transporte mais ágil era o cavalo. Não raro sobre um desses
animais o Or. Hugo vencia as distâncias, noite a dentro,
para evitar a morte de alguém e as lágrimas de muitos.
Exerceu a Medicina como um sacerdócio.
Foi também político, orador inflamado. O som das suas
palavras fazia apaziguar os ânimos mais exaltados ou acender
a chama da esperança nos espíritos mais desanimados.
Contemporâneo do maniqueísmo vivido pelo PSD e pela UDN,
enfileirava-se neste último partido sem que se deixasse
radicalizar. Por suas qualidades pessoal e profissional, a
divergência doutrinária não impediu que fosse dirigir em
1970, a convite do pessedista Murilo Badaró, o Hospital
Francisco Badaró em Minas Novas.
Foi Vereador e Prefeito. Deixou marcas profundas na
política, mas jamais se descuidava da sua profissão.
Conferencista solicitado, a muitos levou, através da
palavra fácil e fluente, conhecimentos que só a vivência
ensina. Em sua agenda estava registrada para o dia 23 de
novembro do corrente ano uma conferência na Faculdade de
Medicina da UFMG, na qual os docentes e alunos dessa
faculdade ouviriam o Dr. Hugo falar sobre o tema "A Medicina
do meu tempo'. A morte o impediu de comparecer.
Foi-se o Or. Hugo, somente o corpo. Sua memória fica, nada
poderá apagá-la. Turmalina, em particular, e Minas, como um
todo, unem-se neste momento. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero deixar aqui plantado, para a posteridade, o registro
de uma baixa que dói, pela ciência de que não haverá
retorno, mas, ao mesmo tempo, um registro confortador, por
causa da visão constante das marcas profundas e indeléveis
do trabalho fecundo dos amigos e da família maravilhosa que
o Dr. Hugo deixou. Muito obrigado.

REIJNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 8/10/93 pelo

Deputado José Maria Pinto
O Deputado Jose Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em 1990, a corrente política que elegera
Presidente da República o Sr. Fernando Collor de Mello vivia
a euforia da grande vitória eleitoral do ano anterior.
Organizado o Governo, de acordo com a ideologia que norteara
o programa da coligação que apoiava o Presidente, iniciou-se
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um agressivo programa visando á instauração de um Estado
moderno, em consonância com a tendência chamada neoliberal
em plena expansão no Ocidente.
De acordo com essa filosofia, o Governo Colior deu inicio a
um ambicioso programa de "reforma administrativa!!,
objetivando maior eficiência e economia nos gastos com o
serviço público, através de uma operação de "enxugamento" da
máquina estatal
Assim, sob o manto de uma pretensa austeridade e moralidade
na administração pública, seu Governo dava inicio a um
processo inevitável de demissão em massa de servidores de
Ministérios e Secretarias extintos e de trabalhadores de
empresas estatais.
E, no decurso desse processo, objetivando economia nos
gastos públicos, muitas injustiças foram perpetradas,
imolando-se ao culto da austeridade servidores competentes,
que, com seu talento, preparo e dedicação, haviam
contribuído para o bom funcionamento de vários órgãos da
administração estatal ao longo do tempo.
O Governo foi frio e inflexivel, na maior parte dos casos
de demissão, sem proceder a um rigoroso estudo prévio nem a
um plano de aproveitamento nacional nem a um remanejamento
do pessoal. Não se pensou no drama social de muitos pais de
família e de pessoas diversas que tinham compromissos
financeiros assumidos havia tempo, com base nos seus
vencimentos nesses órgãos estatais. Essa medida. tomada "ex-
abrupto", deixou muita gente desesperada e desamparada.
Desde então, essa gente clama por justiça e pede ao Governo
Federal para rever os processos de demissão. Para
coordenarem sua ação, os desempregados criaram a Comissão
Nacional dos Demitidos das Estatais e Serviços Públicos,
visando a organizar a campanha por sua justa causa.
Uma estimativa dessa comissão admite que 150 mil pessoas
perderam seus empregos, número que sobe a 250 mil se
acrescidos das demissões no funcionalismo público.
Com o objetivo de sensibilizarem as autoridades para o seu
drama, os lideres da comissão foram recebidos, juntamente
com alguns parlamentares, pelo Presidente da República,
Itamar Franco, que acolheu com carinho suas reivindicações.
Desse encontro resultou a formação de uma comissão especial
para examinar o problema e propor solução. Ficou decidido
que as demissões devem ser discutidas pelos empregados
dispensados, em grupo, e não isoladamente.
Em Minas Gerais, o movimento é encabeçado pelo Sr. Jairo
Fernandes Pires, ex-funcionário da TELEMIG, coordenador da
Comissão Estadual dos Demitidos das Estatais e Serviços
Públicos. Ele vem batalhando a fim de que sejam reparados os
erros cometidos contra os trabalhadores atingidos pelas
medidas do Governo Collor, fato que se tornou possível a
partir do decreto do Presidente Itamar Franco criando a já
referida comissão-
Em vista do exposto, queremos, nesta oportunidade,

engrossar a corrente formada por todos aqueles que não se
conformam com a injustiça perpetrada contra milhares de



483

trabalhadores, pessoas competentes e honestas, que ficaram
ou se encontram na rua da amargura há anos, por força de um
ato afoito, aventureiro e inconseqüente. Queremos a
reparação desse erro, o mais breve possível, e nos colocamos
ao inteiro dispor da Comissão Estadual dos Demitidos das
Estatais e Serviços Públicos para lutar pela vitória final
de sua causa. E, nessa campanha, queremos contar com a
adesão de todos os nobres colegas desta Casa, para, juntos,
fazermos um coro uníssono com vistas a reparar essa
injustiça.
Não podemos cruzar os braços diante de uma situação
calamitosa como essa, que afeta tanta gente digna e capaz,
ansiosa por ser reincorporada a sua função e a seu emprego,
a fim de continuar trabalhando por um Brasil melhor e mais
digno. -

447 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 8/10/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mouriot - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a cidade de Governador Valadares voltou às
manchetes nacionais ontem, em razão de seus inúmeros filhos
que foram tentar a vida nos Estados Unidos e em outros
países do exterior.
E preciso que o Brasil, Minas Gerais e esta Casa saibam que

os valadarenses presos em Miami ou em outras cidades dos
Estados Unidos, antes de serem criminosos, são verdadeiros
heróis. Não é justo que prendam brasileiros que procuram o
exterior em busca do que não encontram em seu Pais de
origem. Vão para fora trabalhar duro, para enviarem os
recursos a suas famílias, que ficam no Brasil.
Quando são presos por estarem ilegais, com passaportes
falsos, entendo que não estão cometendo crime nenhum. As
mesmas autoridades que processam aqueles brasileiros não
lhes oferecem, no Brasil, condições de trabalho nem
alternativas para que possam alimentar e tratar de suas
famílias. O próprio Código Penal Brasileiro prevê uma
excludente de crime denominada "estado de necessidade", e é
em estado de necessidade que estão agindo os heróicos
val adarenses -
Vale dizer que, mais que a indústria, o comércio e a
agropecuária, os dólares enviados para Governador Valadares
por seus filhos emigrados constituem a maior fonte de renda
da cidade.
Existem 30 mil valadarenses vivendo nos Estados Unidos.
Isso representa 10% da população enviando, em nédia
US$1000,00 por mês, que são responsáveis pelo grande
desenvolvimento da construção civil em Governador Valadares
e geram empregos permanentes. A imprensa brasileira, na
maioria das vezes, traz manchetes como essa, que foi ontem
veiculada em noticiário da Rede Globo, o Jornal Nacional,
quando se disse que 60 valadarenses estão presos nos Estados
Unidos por tentarem a vida naquele País.
Não é justo. Não é legitimo. Pode ser até legal, mas justo
não é. E preciso que os representantes de Governador
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Valadares e os da região do Vale do Rio Doce façam, desta
tribuna, um protesto pelo processo e pela censura ao
procedimento daqueles heróicos valadarenses. que buscam, nos
Estados Unidos, o que não encontram no Brasil.

- Sem revisão do orador.)
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Belo Horizonte, quarta-feira, 20 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA PARTE DA 4272 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE SETEMBRO DE 1993, INTERROMPIDA PARA
RECEBER O DR. PAULO GAETANI, DIRETOR TÉCNICO DA SOCIEDADE

MINEIRA DOS ENGENHEIROS, EM PROSSEGUIMENTO AOS TRABALHOS DO
SEMINÁRIO MORADIA, ALICERCE DA CIDADANIA

Presidência dos Deputados José Militão e Roberto Amaral
SUMARIO: Destinação dos trabalhos - Designação de comissão
- Composição da Mesa - Apresentação do relatório do Grupo 4
- Apresentação do relatório do Grupo 5 - Apresentação do
relatório do Grupo 6 - Conferência do Dr. Paulo Gaetani -
Intervenção dos coordenadores de grupos - Palavras do Dr.
Paulo Gaetani - Designação do Coordenador dos Debates -
Debates - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação dos Trabalhos
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Destina-se esta
parte dos trabalhos a 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 Moradia, Alicerce
da Cidadania, promovido por esta Assembléia.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Ibrahim Jacob e Márcio Miranda para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o conferencista e os
demais convidados, que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem
assento à mesa, o Sr. Paulo Gaetani, Diretor Técnico da
Sociedade Mineira dos Engenheiros, nosso ilustre
conferencista; o Deputado Jorge Hannas, Presidente da
Comissão de Saúde e Ação Social e coordenador dos debates; o
Sr. Maurício Campolina Libânio, coordenador do Grupo de
Trabalho 4; o Sr. Sérgio de Azevedo, coordenador do Grupo de
Trabalho 5, e o Sr. Heraldo Santos Dutra, coordenador do
Grupo de Trabalho ng 6.

Apresentação do Relatório do Grupo 4
O Sr. Presidente - A Presidência passa, neste momento, a
palavra aos coordenadores dos grupos de trabalho, que
disporão de 15 minutos cada um, para apresentação dos
relatórios.
Com a palavra, o Sr. Maurício Campolina Libãnio,
coordenador do Grupo 4, que apresentará o relatório sobre
"Política Habitacional e Estruturação do Setor".
O Sr. Mauricio Campolina Libânio - Boa tarde. O Grupo 4
tratou do subitem Política Habitacional e Estruturação do
Setor. Trabalhamos durante dois meses na Comissão Técnica
Interinstitucional . desenvolvendo um trabalho baseado num
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termo de referência que situa, principalmente, a questão do
público de baixa renda dentro do mercado de habitações.
Analisamos as experiências, dentro do Sistema Financeiro de
Habitação, de políticas alternativas do Estado e, em nível
de diretrizes e de implementação de uma política
habitacional estadual, as conclusões do grupo foram as
seguintes. (- Lê:)
*1 - No contexto de crise social, a política habitacional

deve priorizar a busca de alternativas para o atendimento á
parcela da população urbana e rural excluída do mercado de
acesso á moradia que corresponde hoje a quase 80% do déficit
habitacional registrado no Estado.
2 - A política habitacional deve ser considerada como parte
da política de desenvolvimento urbano. A moradia deve
englobar, em seu conceito, aspectos que lhe são
necessariamente intrínsecos.
3 - Considerar as particularidades da questão habitacional,
tanto do ponto de vista de seus agentes como dos processos
de produção do lote, da infra-estrutura e da edificação,
avaliando estágios de organização econômica e tecnológica,
desempenho, custos, qualidade e produtividade, visando a
estabelecer níveis e formas de intervenção do Estado,
superar desequilibrios e identificar ações políticas
necessárias e adequadas em nível dos diversos setores.
4 - A melhoria habitacional é vista como um processo
intimamente ligado às condições sócio-econômicas da família.
Nesse sentido os programas habitacionais devem privilegiar o
acesso ao terreno e aos aspectos a ele inerentes, que
potencializem a integração física e social da moradia com o
meio-
5 - Priorizar, na produção habitacional, a implantação da
infra-estrutura básica, considerando que esses fatores, ao
contrário da edificação, estão fora das possibilidades
individuais de obtenção.
6 - Deve-se assegurar que a política habitacional e a
aplicação dos recursos atendam ás diversas possibilidades de
acesso e de produção de moradias, garantindo financiamento
para cada um de seus componentes e viabilizando, inclusive,
sua utilização e alternativas não convencionais, que
incorporem a participação dos usuários.
6.1 - Deve-se assegurar que a política habitacional e a

aplicação dos recursos atendam às diversas possibilidades de
acesso e de produção de moradias e de infra-estrutura
completa, garantindo financiamento para cada um de seus
comprovantes e viabilizando, inclusive, sua utilização em
alternativas não convencionais que incorporem a participação
dos usuários.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Quero explicar que essa repetição de itens se deu em função
da incorporação de novas formas de redação ao projeto
original, que vai ser votado posteriormente, na sessão
plenária final. (- Lê:)
*7 - Substituir as práticas usuais de cadastramento por

formas mais adequadas de identificação e seleção da
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clientela, privilegiando populações em área de risco,
moradores em subabitações e cortiços, desadensanentos e a
demanda organizada em grupos e associações.
8 - As ações de remoção de famílias, em função da execução
de obras públicas e outras intervenções, deverão, mediante
acordo entre as partes, ser dirigidas ao reassentamento
planejado, como forma de reposição dos estoques eliminados e
melhoria das condições de habitabilidade. (majoritária)
8.1 - As ações de remoção de famílias, em função da
execução de obras públicas e outras intervenções, deverão,
ao contrário de simples indenização, ser dirigidas ao
reassentamento planejado, como forma de reposição dos
estoques eliminados e melhoria das condições de
habitabilidade. No caso de indenização em dinheiro, o
parâmetro para avaliar o valor da indenização deve ser o
direito social à moradia. (minoritária)
9 - A superação dos desequilibrios é dever do Estado e a
concessão de incentivos ou subsídios deve ser priorizada na
fase de produção de habitação, na provisão do lote e na
execução dos investimentos em infra-estrutura, buscando-se
sempre o aumento de produtividade e a redução de custos
indiretos.
10 - O atendimento à área rural se iguala, em importância,

ao das áreas urbanas. A disponibilidade de terrenos deverá
comportar, além da habitação, inversões em projetos de
geração de renda e/ou subsistência.
11 - A produção e o financiamento na área rural deverão

atender ás suas particularidades, principalmente em relação
a processos tecnológicos, infra-estrutura e á sazonal idade
da renda, priorizando as famílias dos pequenos produtores
rurais, por meio de suas formas organizativas.
12 - A identificação e a apropriação de áreas devolutas

deverão assumir papel de relevância no desenvolvimento de
projetos habitacionais.
13 - Os sistemas de financiamento deverão oferecer

alternativas fora do âmbito dos padrões vigentes de
equalização dos recursos (retorno/indexação dos
investimentos) e flexibilidade nas formas de amortização.
14 - A política estadual de habitação é compreendida como o

conjunto de objetivos que orientam o setor privado a
produzir moradias para aluguel, com opção de compra, com
recursos que os conglomerados (Bancos que captam poupança)
são obrigados a aplicar em moradias de baixa renda.
15 - A política habitacional deverá ser vista como função

pública de peculiar interesse, ao lado de outras funções
assim definidas.
16 - A política estadual de habitação é compreendida como o

conjunto de objetivos que orientam a ação do governo no que
diz respeito à moradia, condicionando a sua execução.
17 - Deverá considerar a importância de se definir, para as

diversas ações do Estado, a instância mais adequada,
seguindo-se o principio geral da descentralização como
instrumento de aglutinação e maior eficácia das
intervenções, mas assegurando-se também que haja a
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necessária correspondência entre a abrangência da esfera de
governo responsável e a amplitude da ação pretendida.
18 - Deverá estabelecer a indispensável articulação entre

as ações governamentais em suas diversas instâncias, segundo
critério, bilateralidade de direitos e deveres e
considerando-se eventuais colaborações entre as partes, ao
cumprimento prévio das responsabilidades inerentes a cada
instância envolvida
19 - Deverá assegurar, em todos os níveis, o repasse de

informações e o fornecimento de assessoria especializada ás
instâncias inferiores, principalmente no que se refere à
capacitação técnica das administrações municipais, visando
superar desequilíbrios existentes e garantindo,
efetivamente, condições para a implantação de processos
descentralizados e para a conquista de maior autonomia.
20 - E consenso que o planejamento, a gestão de recursos e
a execução dos programas habitacionais devem ser
municipalizados. Somente o município será capaz de gerir a
diversidade de ações necessárias ao atendimento das
demandas, na forma em que se apresentam. Compete dotar o
município de meios e mecanismos necessários ao cumprimento
das funções já delegadas pela Constituição: o principal
responsável pela politica de desenvolvimento urbano e, por
conseqüência, da habitação. Essa municipalização deve estar
articulada a ações prévias e complementares da política
habitacional, a serem desenvolvidas nos níveis federal e
estadual
21 - Deverão ser consideradas as diferenças regionais e
entre municípios de pequeno, nédio e grande porte,
principalmente quanto á capacidade gerencial e escala de
intervenção.
22 - Os municípios, na medida de sua capacidade gerencial,

deverão ser dotados de estruturas ágeis e simplificadas,
aptas à consecução dos objetivos de sua política
habitacional. Sugere-se a implantação de fundos de natureza
contábil, de caráter rotativo, destinados a financiar
projetos de habitação e desenvolvimento urbano, com
prioridade para o atendimento habitacional das populações de
baixa renda, sob todas as formas.
23 - Os fundos mencionados no item anterior serão geridos
pela municipalidade e supervisionados por Conselhos
Municipais encarregados de elaborar políticas, aprovar
diretrizes e normas operacionais, estabelecer critérios de
aplicação e financiamento, fiscalizar e acompanhar a
aplicação de recursos e garantir a transparência. Deverão
ser vistos como expressão de participação integrada entre os
setores público, privado e a sociedade civil na gestão do
sistema de habitação, no âmbito de suas competências.
24 - Criar uma comissão, a partir deste seminário, para a

criação do Conselho Estadual de Moradia.
25 - As estruturas já existentes no âmbito do Estado que

desempenham ações na área de habitação deverão se articular
no sentido de clarear os papéis, definir a estrutura interna
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do setor habitacional do Estado e instituir diretrizes
básicas de ação.
26 - Deve-se estabelecer como objetivo prioritário o

aumento da produtividade e a racionalização dos processos,
buscando-se a redução de custos dos componentes e do produto
final, a maior qualificação da mão-de-obra e sua crescente
incorporação em processos organizados de produção.

 

27 - Deverá estimular a multiplicidade de agentes
produtivos que assegurem a concorrência, instituindo
mecanismos para coibir elevações de preços decorrentes do
monopólio e da formação de cartéis.
28 - Deverá exigir dos agentes privados o atendimento a
padrões técnicos que assegurem a qualidade dos vários
componentes produzidos e, também, fiscalizar o cumprimento
de uma padronização destes elementos que garanta sua
utilização continuada e possibilite a combinação com
componentes de qualquer outro produtor.
29 - Deverá diligenciar providências no sentido de promover
uma diminuição dos custos públicos envolvidos na produção
habitacional, representados pela soma de impostos diretos e
indiretos, previdência social, taxas dos agentes financeiros
e de assessoria técnica, seguros, juras de financiamento,
regularização no Registro de Imóveis e outros, percentual
que se aproxima de 50% do custo total
30 - Deverá intervir, através do Ministério Público e da
assistência judiciária gratuita, em processos e ações de
remoção judicial,subordinando o direito de propriedade à
sua função social e objetivando a manutenção e consolidação
dos assentamentos.
31 - O Poder Público se responsabilizará pela implementação
da infra-estrutura básica à medida que os recursos
necessários à sua implementação estiverem fora das
possibilidades das familias de baixa renda, devendo os
mesmos ser supridos por meio de impostos, melhorias e
pagamentos dos serviços prestados.
32 - Estimular e manter técnica e financeiramente Programas
Municipais Habitacionais Comunitários, visando ao
atendimento aos trabalhadores rurais assalariados que não
detenham a posse da terra.
33 - Deverá ser dada prioridade no atendimento da
iniciativa popular, por meio de autogestão, seja por meio de
mutirões e/ou cooperativas.
34 - Propor ao Legislativo encaminhar emenda ao orçamento
do Estado, no sentido de serem dotados recursos
equivalentes, no mínimo, a 2% do Orçamento Fiscal para
programas habitacionais populares.
35 - Criar mecanismos que penalizem a subutilização do

estoque de moradias.
36 - Instaurar um fórum permanente de debates sobre a

questão habitacional, sob a égide do Poder Legislativo, com
a participação de instituições públicas e de organizações da
sociedade, a fim de aprofundar as discussões aqui iniciadas,
levantar sugestões para agilização das medidas, bem como
acompanhar a sua implementação.'
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(* - Publicado de acordo com o texto original.)
Apresentação do Relatório do Grupo 5

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr.
Sérgio de Azevedo, Coordenador do Grupo 5, que apresentará o
relatório sobre o tema Recursos Financeiros.
O Sr. Sérgio de Azevedo - A comissão técnica encarregada

de discutir os recursos financeiros realizou 8 reuniões, com
a participação de 16 entidades. Antes, quero aproveitar a
oportunidade e agradecer ao Dr. Silvio André de Oliveira,
que foi o Secretário dessa comissão e muito colaborou para
o desenrolar dos trabalhos. Serei breve e vou ler,
especificamente, as propostas aprovadas. Antes, gostaria de
dizer que o Grupo da CTI Financeira, por unanimidade,
considerou necessária para o êxito de uma política
habitacional federal, estadual e municipal a existência de
uma fonte de renda permanente, constante. Também houve
unanimidade no que diz respeito á necessidade de maior
participação da sociedade civil na gestão dos recursos
financeiros.
No grupo de trabalho, as propostas foram divididas em
vários níveis: propostas para os Governos Federal e
municipal, que são apenas sugestões, e propostas especiais
para o Governo Estadual, que têm a ver, fundamentalmente,
com a apresentação de uma proposta de criação de um fundo
estadual de habitação popular. Vou começar pelas propostas
em nível federal
Ia - Definir percentual do Fundo de Desenvolvimento Social

- FDS - para aplicação e moradia para a população de baixa
renda, com destinação a fundo perdido, visando a implementar
uma política de subsidio.
2a - Garantir que a remuneração do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS - acompanhe, no mínimo, os juros e
as correções das cadernetas de poupança.

- Os imóveis negociados por programas públicos de
habitação popular, até 70m2, inclusive aqueles que utilizam
mão-de-obra remunerada, bem como os imóveis autoconstruidos,
serão isentos da taxa de contribuição do INSS.

- Definir percentual máximo de faixa de abertura de
crédito, de modo a não onerar o mutuário final.

- Criar mecanismos (como retenção de repasses de
recursos) que garantam o retorno regular dos empréstimos
oriundos do FGTS, por parte dos Estados e municípios.
Estas são as propostas que constavam no relatório inicial.
Agora, vou ler as propostas em nível federal, sugeridas no
grupo, hoje, pela manhã;
la - Percentual da renda liquida- garantir ou sugerir, por

lei federal, que determinado percentual da renda liquida
das loterias federais vendidas no Estado sejam alocadas para
um fundo estadual de habitação.

- Os imóveis construídos pelo setor público e popular,
inclusive através do regime de autoconstrução, com unidades
individuais com áreas de até 70m2, serão isentos de taxas de
contribuição do INSS.
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- Exigir dos grandes grupos econômicos, Bancos e
construtoras a aplicação de 10% de seus investimentos em
financiamento e/ou construção de moradias populares.
4 - Alterar a composição do Conselho Curador do FGTS,
visando a incorporar àquela estrutura representantes de
entidades nacionais de moradores.

- Alterar a estrutura administrativa da Caixa Econômica
Federal, visando à criação de uma diretoria de fundos e
programas, uma diretoria de representação dos empregados e
conselhos de representantes, em nível de superintendências
regionais.

- Apoio à emenda constitucional Ulysses Guimarães, que
permite a destinação de percentual de recursos orçamentários
a programas habitacionais-
7a - Que este seminário leve até o Congresso Nacional a
necessidade de criar instrumentos que garantam o real
cumprimento da Lei do Sistema Financeiro Nacional, capitulo
IV, art. 192, 3g, que diz o seguinte: "As taxas de juros
reais, nelas incluidas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão
de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano; a
cobrança acima deste limite será conceituada como crime de
usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que
a lei determinar".
Proposta em nível estadual - a proposta de criação de um
fundo de habitação popular, PROHAB/MG, vou ler no final.
Propostas em nível municipal
Instituição da transferência do direito de construir, para

imóveis tombados.
Incorporação aos recursos destinados à área de habitação,

para a população de baixa renda, das receitas geradas
através da regularização fundiária.
Conversão do valor do IPTU em recuperação e conservação dos
imóveis tombados.
Outra proposta (em nível municipal):
Os recursos oriundos do IPTU de imóveis tombados deverão
ser destinados à reforma, reconstrução ou restauração dos
imóveis de valor histórico-cultural, mesmo que não sejam
tombados, pertencentes a famílias de baixa renda.
Criar mecanismos ou instrumentos de política urbana e
tributária com o objetivo de gerar recursos a serem
aplicados nos programas públicos municipais de habitação
popular.
Em nível federal, estadual e municipal:
Flexibilização do pagamento, facilitando e Incentivando a

antecipação de prestação na seqüência do prazo, descontados
os juros e as taxas.
Isentar ou fixar preços máximos para despesas cartoriais,

quando se tratar de produção de habitação popular.
Os subsídios fornecidos pelo poder público devem,
especialmente nos municípios pequenos e de porte médio,
priorizar as obras de infra-estrutura-
NOS casos de concessão de subsídios no financiamento, estes

devem levar em conta a situação sócio-econômica da família,



492

e não, a condição do imóvel. Após a concessão do subsidio,
as regras de reajustamento das prestações devem ser
uniformes para todos.
Incentivar a formação de cooperativas habitacionais.

consórcios ou caixas de habitação em empresas e/ou
instituições públicas e privadas que tenham condições de
fornecer uma poupança inicial como subsidio ao grupo.
Propostas anexadas em nível federal, estadual e municipal
a legislação habitacional, no tocante á concessão de
subsídios, deve ser flexível para os pequenos municípios e
para a habitação rural, desde que atendam á população de
baixa renda.
Propostas do fundo:

- Propõe a criação, nos termos da Lei Complementar ng 27,
de 18/1/93, do Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais -
PROHAB-MG -, destinado a financiar programas habitacionais
de interesse social para a população de baixa renda.
2 - São entendidos como programas habitacionais de
interesse social
2H - construção de moradias populares;
2.2 - produção de lotes urbanizados;
2.3 - urbanização de favelas;
2.4 - produção e aquisição de material de construção;
2.5 - reforma e recuperação de unidades habitacionais;
2.6 - construção e reforma de equipamentos comunitários e
institucionais vinculados a projetos habitacionais;
2.7 - regularização fundiária:
2.8 - serviços de assistência técnica e jurídica;
2.9 - obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários;
2.10 - reassentamento de população procedente de áreas e
locais desapropriados para obras públicas.
3 - Deverão ser beneficiárias de operações junto ao fundo:
3H - famílias de até cinco salários mínimos, com
atendimento prioritário ás famílias de até três salários
mínimos de renda mensal.
Obs. : O Conselho Estadual de Habitação, em casos especiais,
poderá incluir outros critérios para a definição da
clientela alvo.
4 - Podem recorrer ao Fundo de Habitação Popular de Minas
Gerais os seguintes agentes promotores:
4.1 - Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHABMG -;
4.2 - companhias habitacionais de âmbito municipal;
4.3 - Prefeituras Municipais;
4.4 - cooperativas e associações habitacionais populares;
4.5 - associações comunitárias;
46 - associações dos Sem-Casa;
4.7 - sindicatos de trabalhadores;
4.8 - entidades de movimentos populares.
5 - Constituem recursos do Fundo de Habitação Popular de
Minas Gerais - PROHAB-MG -:
5.1 - as dotações consignadas no Orçamento do Estado ou err

créditos adicionais;
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5.2 - os provenientes de operação de crédito de que e
Estado seja mutuário;
5.3 - a incorporação dos retornos das operações de crédito

do fundo, relativos ao principal e aos encargos;
5.4 - os alocados pelos órgãos, fundos e entidades federais

destinados a programas habitacionais;
5.5 - percentual dos resultados líquidos de jogo e aposta
das loterias estaduais e concursos de prognósticos de
qualquer natureza;
5.6 - percentual do lucro liquido dos Bancos estaduais;
5.7 - o resultado das aplicações financeiras dos recursos

do PROHÂBMG;
5.8 - percentual do total da verba destinada a subvenções

sociais;
5.9 - percentual dos recursos líquidos arrecadados no
Programa Estadual de Privatização;
5.10 - contribuições e doações de pessoas, entidades ou

organismos de cooperação;
5.11 - produto da alienação de objetos e valores
confiscados pela Fazenda Estadual;
5.12 - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o
PROHABMG;
5.13 - propor, por ocasião da revisão da Constituição
Estadual, não só a vinculação de percentual do ICMS (ou o
imposto que vier a substitui-]o) ao PROHAB-MG, como também
medidas que garantam o repasse desses recursos em tempo
hábil
6 - O Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais-PROHAB-MG-
será rotativo e seus recursos serão aplicados na forma de
financiamentos reembolsáveis,
7 - Na concessão de financiamento com recursos do Fundo de

Habitação Popular de Minas Gerais - PROHAB-MG-, observar-se-
ão, em relação aos agentes promotores, as seguintes
condições
7.1 - contrapartida mínima de 10% (dez por cento) do valor
dos investimentos financiados expressos em recursos
financeiros, recursos materiais e/ou serviços;
7.2 - prazo de carência de, no máximo, 2 (dois) anos,

contados a partir da liberação dos recursos.
Obs. O agente promotor, após o término da obra, repassará
ao mutuário os encargos relativos ao financiamento
concedido,
8 - As condições de concessão de financiamento (prazos,
juros, forma de amortização, taxas de serviços, seguros.
etc.) com recursos do Programa de Habitação Popular de Minas
Gerais - PROHAB-MG- serão definidas pelo Conselho Estadual
de Habitação, observadas as normas legais.
9 - Composição do Grupo Coordenador de Gestão Financeira do

PRCHAB-MG (exigido pela Lei Complementar nQ 27):
9,1 - um representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
9.2 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
9.3 - um representante da Secretaria de Estado da

Habitação;
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9.4 - um representante da Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - COHAB-MG-;
9.5 - quatro representantes de entidades da sociedade
civil, escolhidos pelo Conselho Estadual de Habitação,
garantidos, no mínimo, dois representantes de organizações
representativas da população alvo da política habitacional.
10 - Compete ao grupo coordenador, além das atribuições

definidas na Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, o seguinte:
101 - implementação do plano de aplicações dos recursos,

conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual
de Habitação;
101H - elaboração do cronograma financeiro da receita e

da despesa;
10.1.2 - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
10.1.3 - definição sobre .a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do fundo.
ii - 0 órgão gestor do Fundo de Habitação Popular de Minas

Gerais é a Secretaria de Estado da Habitação.
12 - O agente financeiro do Fundo de Habitação Popular de

Minas Gerais - PROHAB-MG- será a Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.
13 - A Secretaria de Estado da Habitação, como órgão gestor

do Fundo de Habitação Popular - PROHÂB-MG-, enviará
relatório semestral ao Conselho Estadual de Habitação e à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Emendas apresentadas a esse fundo:
No referente aos recursos do Fundo de Habitação Popular,

foi especificado onde estava dito " ....do resultado liquido
dos jogos e apostas da Loteria Estadual .....Ficou o
seguinte:" ....50% dos resultados líquidos de jogos e
apostas da Loteria Estadual, de concursos e prognósticos de
qualquer natureza; 5% do lucro liquido dos Bancos
estaduais; 10% do total da verba destinada às subvenções;
5% dos recursos líquidos arrecadados no Programa Estadual de
Privatização ....
Propõe-se ainda que á atividade do fundo se incorpore a
produção de material de construção, quando produzido sem
fins lucrativos, e a aquisição de material de construção,
como elementos de responsabilidade da habitação-
0 grupo, pela manhã, considerou importante especificar a
composição de um conselho estadual de habitação. Segundo o
que foi definido e aprovado, propõe-se a composição de um
conselho estadual de habitação com os seguintes
representantes: um representante da Secretaria da Fazenda;
um representante da Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral; um representante da Secretaria da Habitação; um
representante do BDMG; um representante da COHAB-MG; um
representante da COPASÂ-MG; seis representantes de entidades
do Movimento Popular de Moradias, legalmente constituídas;
três representantes das centrais sindicais de trabalhadores;
um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Construção Civil; dois representantes do
Conselho Estadual de Saneamento Básico, ligados à sociedade
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civil, e um representante da Associação Mineira dos
Municípios.
A proposta também diz o seguinte: compete ao Conselho
Estadual de Habitação definir diretrizes e supervisionar e
controlar a execução da politica estadual de habitação.

Apresentação do Relatório do Grupo 6
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Heraldo Santos
Dutra, coordenador do Grupo 6, que apresentará o relatório
sobre "Integração com as Políticas Urbanas".
O Sr. Heraldo Santos Dutra - O grupo que trabalhou com o

Subtema 6, "Integração com as Políticas Urbanas", houve por
bem discutir as questões que são gerais. Hoje temos o
problema da descentralização, da municipalização, que está
no bojo de todas as ações do Governo Federal. Temos o
problema da coordenação, da integração e da participação.
Resolvemos discutir esses temas que parecem gerais, mas são
importantes, porque, hoje, a municipalização aparece como
uma terapia, que, se incorporada em qualquer programa, vai
dar certo. Então, vamos discutir o que é urna
descentralização eficaz e o que é importante em termos de
coordenação, integração e participação.
Estes são os pressupostos básicos que o grupo discutiu: H

Lê:)
"Integração de Políticas Setoriais Urbanas-
1 - Pressupostos Básicos
A integração de políticas setoriais pressupõe a existência,
no âmbito do Governo do Estado e no do Município, de
instância de coordenação na elaboração e na execução dessas
políticas.
Em ambas as esferas de governo, a coordenação é sempre uma
tarefa difícil e complexa, pois envolve, além de aspectos
técnicos, decisões eminentemente políticas.
No Estado e no Município, as disputas pelas fatias do

orçamento se fazem por uma combinação de poder técnico,
político e relevância setorial que devem ser balizados por
um planejamento consistente. Assim sendo, a elaboração do
orçamento pressupõe a existência de uma instituição
tecnicamente competente e com poder político para direcionar
investimentos que promovam o desenvolvimento económico e
social
O planejamento tem, também, que estar atento para maximizar
as definições orçamentárias. Isto significa, na prática,
que, de acordo com as restrições orçamentárias, configuradas
nas fatias do orçamento, o planejamento deverá, com
determinação, estabelecer parcerias técnicas com os agentes
executores de políticas, programas e projetos, visando
implementar aqueles programas que, dentro das restrições
orçamentárias impostas, tenham maior .impacto na sociedade.
Nessa perspectiva, o planejamento não se esgota na
informação para definição das fatias orçamentárias. Quando
da formatação final do orçamento, cabe, ainda, ao
planejamento redefinir prioridades, assegurando
complementaridade programática e evitando pulverização de
recursos técnicos e financeiros. Promover a convergência de
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ações de instituições diversas constitui um dos grandes
desafios do planejamento.
Ao lado disto, cabe também ao planejamento avaliar o
impacto das políticas em execução, redefinindo-as, quando
necessário, e sinalizando para a existência de clientelas
ainda não atingidas por essas políticas. A atuação frente ao
universo dos excluídos, campo por excelência das chamadas
políticas compensatórias, constitui um dos maiores desafios
para a ação do poder público.
Nesse sentido, coordenação em qualquer esfera de governo
pressupõe um planejamento consistente, ancorado nas
restrições orçamentárias concretas.
A experiência do planejamento centralizado dos governos
pós-64 - com a criação dos grandes programas nacionais
rebatidos por um processo de simetria institucional nos
Estados da Federação -, ao invés de reforçar o planejamento
no nível dos Estados, criou burocracias setoriais poderosas,
afinadas com a União e, muitas vezes, colidindo com as
políticas de interesse dos Estados e dos Municípios.
O planejamento centralizado implicou em inegáveis avanços,
principalmente ao assegurar maior transparência na
transferência de recursos para Estados e Municípios. No
entanto, a criação das agências e dos mecanismos executores
da política de modernização preconizada pelo Governo
Federal, ao buscar implantar procedimentos empresariais
também na área da chamada política social, deixou de atender
as demandas das populações mais carentes. E o aumento
significativo dos níveis de pobreza no Brasil trouxe para o
planejamento um descrédito muito grande, tanto no âmbito do
Governo Federal como no dos Estaduais.
A Carta Constitucional de 1988 aponta para a necessidade de
um novo planejamento, devolvendo a Estados e Municípios
competências para a prestação de serviços anteriormente sob
estreita dependência da União.
Considerando-se as perspectivas de descentralização
financeira e político-administrativa previstas na
Constituição Federal e referendadas e reforçadas pela Carta
Estadual, é necessário que o Governo de Minas Gerais se
organize para promover, em melhores condições, essa nova
distribuição de recursos e responsabilidades institucionais
na prestação de serviços públicos e na promoção do
desenvolvimento econômico e social do Estado. Isto vai
exigir ações em diferentes níveis, todas elas complexas e
com repercussões na ordem política e financeira. Nesse
contexto, trona-se imperioso o planejamento da

descentralização.
Duas vertentes básicas, analiticamente separáveis, nas
interdependentes, dão sentido ao planejamento da
descentral ização
A primeira trata da elaboração de políticas estaduais de

descentralização, sintonizadas como texto constitucional e,
dessa forma, fornecendo subsídios para a legislação

complementar que tratará dos contornos jurídicos,
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institucionais e financeiros necessários á implementação
dessas políticas.
E necessário precisar, de acordo com a natureza e

complexidade dos serviços a serem oferecidos, o que deve ser
descentralizado, as formas de descentralização, os
instrumentos e mecanismos institucionais e financeiros, bem
como fixar, de forma transparente, os mecanismos de
articulação com a comunidade-
Parte-se de que, através de uma descentralização planejada,
logra-se aproximar o Governo dos cidadãos. Com  isso, é
possível obter avaliação da qualidade dos serviços prestados
pelos órgãos públicos, subsidiando a orientação,
implementação e correção de políticas governamentais. Nesse
sentido, descentralização e participação pressupõem, além de
determinação política, a existência de instituições com
autonomia decisória e abertas para o diálogo e população
organizada para reivindicar e participar.
Nessa perspectiva, a participação comunitária é buscada no
âmbito concreto das políticas de descentralização e com o
objetivo último de democratizar o planejamento e assegurar a
eficácia da prestação de serviços públicos, principalmente
os de cunho social.
A segunda vertente refere-se á necessidade de apoiar
tecnicamente os Governos Municipais, nessa fase de
transferência de responsabilidade e de recursos financeiros,
visando o fortalecimento de sua capacidade de gestão.
Para tanto, é fundamental promover o diálogo com os

Governos Municipais, visando o entendimento sobre a melhor
maneira de se promover a descentralização dos serviços
públicos, hoje ainda sob a responsabilidade do governo do
Estado e da União. O texto constitucional já aponta alguns
serviços que deverão ser administrados pelas Prefeituras
Municipais. No entanto, a centralização exacerbada dos anos
de autoritarismo deixou seqüelas profundas na maioria
esmagadora de nossas administrações municipais. Esta é uma
realidade que tem de ser encarada de frente. A
descentralização, para ser eficaz, requer administrações
municipais sólidas. Assim sendo, é urgente e prioritário que
o Governo do Estado apóie os municípios, visando melhorar o
seu funcionamento administrativo e financeiro e sanar de vez
as mazelas decorrentes do planejamento centralizado.
E, frente à diversidade da base econômica e social de
nossos Municípios e de seus recursos administrativos e
financeiros, o planejamento da descentralização é crucial,
uma vez que não se pode dar tratamento igualitário a
realidades tão diferenciadas. Para a grande maioria dos
nossos municípios, o Governo do Estado terá, ainda, durante
algum tempo, que manter níveis de responsabilidade na
prestação de serviços, enquanto que, para outros, a
descentralização imediata poderá significar uma real
melhoria na prestação de serviços públicos.
Nesta perspectiva, a descentralização passará pela

articulação político-administrativa entre o Governo do
Estado e o Governo Municipal, visando o estabelecimento de
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políticas diferenciadas, incrementais e compensatórias,
definidas caso a caso, segundo critérios transparentes de
distribuição de recursos e responsabilidades.
A existência de políticas estaduais de descentralização e
de políticas de fortalecimento de capacidade de gestão dos
governos municipais são condições básicas para a melhoria da
qualidade das relações intergovernamentais, com o objetivo
central de garantir níveis adequados de qualidade de vida
para todos os cidadãos.
2. Instrumentos
2.1. A Coordenação no Centro
Ao se planejar a descentralização é importante definir os

mecanismos de coordenação de políticas setoriais no âmbito
do Governo do Estado e no do Município. A eficácia desses
instrumentos é que vai determinar a qualidade da integração
dessas políticas.
Adverte-se para o risco, principalmente no âmbito do
Estado, de uma coordenação de linha compreensivista. E
necessário definir, com parcimónia, cada conjunto de
políticas a serem integradas e os mecanismos específicos
para cada um deles, buscando escapar da construção de um
modelo único. Cumpre, no entanto, destacar que a integração
parcimoniosa deve ser precedida de um planejamento rigoroso
que assegure a visão de conjunto da economia e da sociedade
e forneça indicações precisas sobre as desigualdades
regionais. A análise espacial do desenvolvimento
determinará, em última instância, o conjunto de políticas a
serem integradas, de acordo com as características de cada
região.
Isso significa que, de acordo com as especificidades de

cada região, pode variar o elenco das políticas setoriais a
serem integradas, mantendo-se sempre o núcleo das que
apresentam as interfaces mais profundas. Em tese, a
intervenção em regiões menos desenvolvidas exigirá uma ação
de coordenação sobre um conjunto mais amplo de políticas
setoriais a serem integradas.
No que nos toca mais de perto, é importante ressaltar as
profundas interfaces entre as políticas de habitação,
saneamento básico e eletrificação, o que sinaliza para a
necessidade de se investir na coordenação da elaboração e da
execução dessas políticas. No nível do Governo do Estado, é
importante ter sempre, como pano de fundo, a presença nesses
setores de instituições governamentais acostumadas a agir
com autonomia e guardando interesses e objetivos ancorados
no planejamento centralizados dos Governos pós-54. Essas
instituições, via de regra, foram incapazes de atender ás
comunidades mais carentes, mesmo quando executoras de
programas de nítido interesse social. Por outro lado,
acumularam conhecimento tecnológicas e práticas
administrativas que são importantes.
Cabe á instância de coordenação, no âmbito do Estado,
promover o entendimento entre instituições que trabalham com
habitação, saneamento básico e eletrificação, á luz das
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diretrizes políticas e programas de descentralização, tanto
OS do Estado como os da União.
As políticas de descentralização, ao Introduzirem Governos

Municipais e Comunidade Organizada como atores relevantes na
elaboração e execução de programas e projetos nesses
setores, devem utilizar o conhecimento técnico acumulado
pelos órgãos e entidades do Estado que neles operaram
durante a vigência do planejamento centralizado. Ao invés de
aderir á sedução do desmonte da máquina centralizadora, é
muito mais eficaz e pertinente, frente à inexperiência da
grande maioria dos potencialmente novos atores, agregar ás
instituições existentes a função nobre de assistência
técnica aos Governos Municipais e às entidades
representativas de segmentos organizados da comunidade.
Exemplo ilustrativo dessa afirmação pode ser dado pela
liquidação do BNH, que não trouxe nenhum ganho para o
equacionamento da questão da habitação e do saneamento
básico no Brasil. Pelo contrário, hoje, são evidentes os
prejuízos ocorridos com o desmonte do BNH.
Compete ao planejamento integrar e oxigenar instituições na
prática concreta das políticas de descentralização. Nessa
contexto, é importante deixar bem claro que políticas de
habitação, saneamento básico e eletrificação para as
populações mais carentes têm que forçosamente contemplar
subsídios, em diversos graus, de acordo com as reais
condições dos segmentos que compõem essa clientela
?.2 . A Coordenação na Ponta
E no nível dos Governos Municipais que a função
Planejamento tem sido relegada a segundo plano ou mesmo
inexistido. E não poderia ter sido de outra maneira: a
prestação de serviços, mesmo os de nitido interesse local,
concentrou-se, nas últimas décadas, nas mãos de órgãos do
Estado e da União, restando aos municípios atuar, ainda que
com grandes dificuldades financeiras, em áreas e clientelas,
geralmente as mais carentes, não atendidas pelo Estado e
pela União. Os Governos Municipais agiram sempre a reboque
das regras impostas pelos grandes programas nacionais.
Ao se devolverem competências e responsabilidades aos
Governos Municipais, é importante, portanto, apoiá-los na
institucionalização do planejamento municipal.
As políticas vigentes de descentralização, tanto da União
como do Estado, na sua grande maioria, estão incorrendo no
mesmo engano cometido pela políticas centralizadoras, ao
tratar municípios como realidades homogêneas. As exigências
impostas aos municípios para a participação nas políticas de
descentralização são as mesmas para todos eles,
independentemente de seu tamanho populacional, complexidade
econômica e disponibilidade de recursos humanos e
administrativos. Ilustra essa afirmação a obrigatoriedade de
criação, por parte dos municípios, de Conselhos e Fundos
para cada política (Saúde, Educação, Habitação, Assistência
Social, Meio Ambiente, etc.).
No caso especifico de habitação e saneamento básico, também

os critérios para concessão de financiamento e benefícios à
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clientela potencial dos mais carentes constituem-se em
óbices reais, que não conseguem ser contornados, mesmo
quando existe o maior empenho por parte dos Governos
Municipais e entidades civis- Neste cenário, o planejamento
torna-se um instrumento de retórica. Que sentido faz para os
Governos Municipais intervir no mercado da terra urbano,
visando instituir a função social da propriedade, se os
recursos disponíveis para Habitação e o Saneamento Básico
das populações mais carentes não chegam a ser por elas
utilizados, em função de exigências legais impossíveis de
serem cumpridas?
Cabe, neste momento, aos governos municipais promover uma
ampla mobilização para exigir uma maior flexibilidade nas
políticas de descentralização, sintonizando-as com as
realidades especificas de cada município ou conjunto de
municípios. A resposta adequada a essa solicitação somente
poderá ser dada se houver, no Estado, uma instância de
planejamento com poder para redirecionar políticas e
integrá-las e estabelecer mecanismos institucionais de
diálogo permanente com os Governos Municipais, visando a
execução dessas políticas. Caso isso aconteça, é também
necessário apoiar os municípios nos aspectos ligados á
integração na ponta dessas políticas, principalmente
naqueles referentes à legislação local e que tratam da
organização física do espaço urbano e do espaço municipal
como um todo.
O texto constitucional é generoso no que se refere aos
instrumentos potencialmente de uso dos Governos Municipais
visando a regulamentação do uso do solo urbano.
Em tese, esses instrumentos seriam de grande valia para
intervir, em função do interesse social, no mercado da
terra, facilitando o acesso das populações mais carentes,
criando densidades passíveis de viabilizar o investimento em
infra-estrutura física e social e assegurando urna melhor
qualidade de vida para a grande maioria dos cidadãos.
No entanto, a regulamentação do uso desses dispositivos

constitucionais ainda está por ser feita, apesar do tempo já
decorrido desde a promulgação das Cartas Constitucionais.
A ausência de regulamentação federal e estadual, por si só,
não impediria que os Governos Municipais avançassem nesse
sentido. Entretanto, a grande maioria de nossos municípios
não têm conhecimento técnico em profundidade que permita a
utilização desses dispositivos constitucionais.
Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e Legislação
Urbanística Básica são instrumentos básicos para o
planejamento municipal e a conseqüente integração de
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, energia
e outras, dando concretude aos conceitos de processo de
morar e de qualidade de vida.
E importante destacar que a integração na ponta não se

esgota no nível de cada município. Uma correta distribuição
de equipamentos e serviços, num determinado espaço, como,
por exemplo, a pretendida hierarquia de serviços de educação
e saúde, pode ultrapassar os limites restritos de cada
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município. Para uma adequada implantação de equipamento e
serviços é fundamental estabelecer mecanismos de cooperação
entre municípios. Nesse contexto, as Associações
Microrregionais de Municípios emergem como fóruns políticos
e técnicos passíveis de promover a integração dessas
políticas, em parceria com o Governo do Estado e a sociedade
civil local.
No caso especifico de habitação e saneamento básico, essas

Associações, com seus Escritórios Técnicos de Engenharia,
também poderão exercer um papel importante no apoio á
execução das políticas em questão.
E bom lembrar que essas Associações são entidades de

direito privado e dirigidas por Prefeitos eleitos pelos seus
pares e, por assim serem, acumulam conhecimentos importantes
sobre a realidade de cada município e da microrregião e
estão aptas para estabelecer parcerias com empresários e
lideranças comunitárias, de acordo com as necessidades de
cada programa.
Essas Associações podem se transformar, com o apoio do
Estado, em centros de excelência para a difusão de
conhecimentos e tecnologias, armazenados nos diversos órgãos
do Estado, sem que seja necessária a expansão da máquina
administrativa do Estado, o que caracterizou o estilo de
planejamento mais centralizado.
A existência de representações do Governo, no interior do
Estado, geralmente sem autonomia decisória e financeira,
acarretou inchamento da máquina estatal, sem trazer maiores
benefícios para os consumidores finais.
Impõe-se, então, através do planejamento, uma avaliação

dessas estruturas administrativas e uma redefinição de seus
papéis, á luz dos novos dispositivos constitucionais."

- Publicado de acordo com o texto original.)
As propostas que emergiram do grupo de trabalho são: N

Lê:)
*1 - Institucionalizar o Conselho Estadual de

Desenvolvimento Económico e Social e as Câmaras Técnicas de
Integração de Políticas e Programas-
2 - Aprovação, pelo Legislativo, da Nova Organização

Espacial e Administrativa do Estado-
3 - Promover a elaboração de Planos Regionais, essenciais
para o balizamento do orçamento e para a coordenação e
integração de políticas, programas e projetos, tanto no
Centro como na Ponta.
4 - Promover a descentralização da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação-Geral, institucionalizando
instâncias de coordenação e integração de políticas,
programas e projetos no nível de cada região.
5 - Instituir em cada instância regional de coordenação.

planejamento e Integração a participação de representantes
dos Governos Municipais (Prefeitos e Vereadores), lideranças
comunitárias dos Movimentos Populares, Sindical e
Empresariais e titulares dos órgãos regionalizados no
Governo do Estado e da União, com o poder de decisão das
políticas públicas.
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6 - Instituir a participação das Associações
Microrregionais de Municípios nas instâncias regionais de
coordenação e integração da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.
7 - Instituir a participação das Associações

Microrregionais de Municípios no processo de elaboração dos
Planos Regionais, democratizando o planejamento.
8 - Fortalecer, institucionalmente, as Associações
Microrregionais de Municípios, possibilitando que seus
Escritórios Técnicos tenham efetiva capacidade para apoiar
os municípios na implementação das políticas de
descentralização, na modernização administrativa dos
Governos Municipais, na elaboração dos Planos de
Desenvolvimento Microrregionais - o que deve ser feito em
estreita parceria com os Governos Municipais e lideranças
empresariais e comunitárias locais - e na elaboração de
projetos executivos de engenharia, de meio ambiente e afins
de interesse dos Municípios, hoje pré-requisito para
abertura de licitação, mesmo para as obras mais simples.
9 - Utilizar as Associações Microrregionais de Municipios
como difusoras de tecnologias e conhecimentos acumulados nos
órgãos do Governo do Estado.
10 Promover, no âmbito das Associações, um amplo debate,

visando á elaboração da legislação complementar referente ao
uso dos instrumentos constitucionais de política urbana, de
responsabilidade do Legislativo estadual.
11 - Promover, no âmbito das Associações Microrregionais de

Municípios, seminários e debates sobre a utilização dos
instrumentos constitucionais de política urbana, assegurando
a participação das associações comunitárias e sindicais e
apoiando ações semelhantes no âmbito de cada município.
12 - Promover debates sobre os instrumentos constantes nas

políticas atuais de descentralização, visando adequá-los ás
diferentes realidades municipais.
13 - Promover, no âmbito das Associações Microrreglonais de

Municípios, seminârios e debates sobre as potencialidades
econômicas locais, em estreita sintonia com os setores
empresariais, visando a promoção do desenvolvimento
econômico da microrreglão.
14 - Promover a democratização e transparência das

estruturas tarifárias dos serviços públicos, visando sua
adequação á capacidade de pagamento real dos consumidores
mais carentes.
15 - Estabelecer e promover uma política de integração

urbana para vilas e favelas, em conjunto com os governos
municipais para as cidades de grande e médio porte.
incentivando a participação de associações comunitárias e
sindicais.
15 - Promover articulações para cooperação técnica entre o
Governo do Estado e os Governos Municipais e as
Universidades.
17 - Elaborar legislação complementar que regulamente os
instrumentos de política urbana previstos na Constituição de
1988, cumprindo a função social da propriedade, de modo a
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viabilizar o uso de terras urbanas para programas
habitacionais de interesse social.
19 - Instaurar um Fórum Permanente de debates sobre a

questão habitacional, sob a égide do Poder Legislativo, com
a participação de instituições públicas e de organizações
da sociedade, a fim de aprofundar as discussões aqui
iniciadas, levantar sugestões para agilização das medidas,
bem como acompanhar sua implementação. São questões, dentre
outras a serem tratadas como prioritárias pelo Fórum: os
debates sobre a Lei de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da
Cidade) em tramitação no Congresso Nacional e elaboração de
propostas para reformulação da Lei no 6.766/79.
20 - Promover a discussão de instrumentos de política
urbana não contemplados de forma explicita na Constituição
Federal, como o solo criado, o direito real de uso, a
contribuição de melhoria, a transferência do direito de
construir, operações interligadas, etc."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Conferência do Dr. Paulo Gaetani

O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra ao Dr. Paulo Gaetani, Diretor-Técnico da Sociedade
Mineira dos Engenheiros, conferencista convidado para esta
reunião, que discorrerá sobre o tema "Política Habitacional'
e que disporá de 30 minutos para sua exposição, de acordo
com o Regimento Interno do seminário.
Com a palavra, o Dr. Paulo Gaetani.
o Dr. Paulo Gaetani - Sr. Presidente, membros da Mesa,
meus senhores e minhas senhoras, todo aquele que tem uma
responsabilidade junto ao povo e toda instituição a serviço
do bem público, para responder adequadamente aos
compromissos, devem conhecer as necessidades, os anseios dos
clientes.
As palavras acima, da introdução ao texto da Missa do 18Q
Domingo do Tempo Comum, dia em que comecei a preparar este
comentário, parecem-me oportunas e atuais.
Neste seminário legislativo, em que, sob o patrocínio da
Assembléia Legislativa de Minas, procura-se colher
experiências e idéias que permitam aprimorar a política
habitacional em nosso Estado, parece-me indispensável, além
de outras coisas, conhecer e definir necessidades e anseios-
0 acompanhamento dos trabalhos dos grupos preparatórios
deste encontro, que tem o sugestivo tema de Moradia -
Alicerce da Cidadania, já permitia antever opiniões e
sugestões as mais dispares, o que acabou sendo retratado nos
documentos preliminares, que refletem o resultado obtido no
decorrer de mais de dois meses, e condensado nas conclusões
que desde ontem começaram a ser examinadas pelos grupos de
trabalho.
Não se trata, assim, numa exposição como esta, de defender
esta ou aquela posição, mas de procurar trazer ao
conhecimento e consideração dos presentes fatos que poderão
ajudar na tarefa que se tem em vista; preparar e municiar o
Legislativo mineiro para que possa dar sua contribuição para
o preparo de correta política habitacional, seja em plano
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nacional, seja, mais explicitamente, no campo estadual, onde
a Assembléia exerce sua ação mais direta. E, como relata
trabalho preparado pela SEAM, não se cuida somente da
procura de um caminho ou de uma solução, mas dos caminhos e
das soluções que porventura houver.
Esse mesmo documento afirma que nenhum beneficio houve,
até, pelo contrário, são evidentes os prejuízos para a
habitação e para o saneamento, como o desmonte do BNH
(f1.7).
A perspectiva dada pelo tempo - caminhamos para o sétimo
aniversário de extinção do BNH - permite examinar, já ao
largo de paixões do dia-a-dia, o que da era BNH subsiste até
hoje, o que pode servir para a elaboração de uma política
habitacional, que permita superar essa perplexidade e esse
desentrosamento, que persistem até hoje.
Deve ser procurada na Fundação da Casa Popular (1947) a

primeira iniciativa de um equacionamento, em nível nacional,
da política habitacional. A fonte de recursos, taxa cobrada
pelos Estados nas operações imobiliárias e que deveria ser
repassada à FCT, não chegou a financiar 45 mil unidades até
1964 e se encontrou praticamente sem recursos para
prosseguir: o retorno corroído pela inflação e a receita
pelo desinteresse dos Estados que deixaram de repassar
recursos.
A criação do BNH, em agosto de 1964, veio ao encontro de

anseios de engenheiros e empresários, que procuravam desde o
final de 1962 solução para a crise que atingia a construção
civil. Poderia relembrar, por se tratar de um dos apoiadores
deste seminário, o papel que teve o Sindicato de Engenheiros
de Minas Gerais, ainda em 1963 e 1964, na articulação de
encontros que levaram à lei de criação do BNH.
Foi somente em 1967 que o BNH veio a ter sua feição,

digamos assim, definitiva ao passar a contar com os recursos
do FGTS. -
O SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. montado ao redor do BNH,
baseou-se nos seguintes pontos:
Poupança obrigatória - O FGTS, representado por
contribuição de 8%, incidente sobre todos os salários,
remunerada com correção monetária e juros.
Poupança voluntária - a recebida pelos agentes financeiros

nas cadernetas de poupança, também remuneradas com correção
monetária e juros.
O FGTS que teve sua vigência a partir de janeiro de 1967.
era recolhido pela rede bancária e repassado para o BNH;
cabia à rede a manutenção das contas, e os serviços
prestados eram ressarcidos por meio da permanência do
dinheiro por determinado período. Cabia ao BNH, de acordo
com o Conselho Curador do FGTS, já naquela época com
representação dos trabalhadores, donos do fundo; dos
empregadores, responsáveis pelo recolhimento do fundo, e do
Governo, a aplicação dos recursos.
A poupança voluntária, feita por meio de caderneta de
poupança, foi confiada aos agentes financeiros - caixas
econômicas, sociedades de crédito imobiliário e associações
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de poupança e empréstimo -, que arrecadavam os recursos e os
aplicavam em habitação, conforme determinadas condições. Na
época, a criação do SCI e APE decorreu do desinteresse dos
Bancos pelo assunto.
Os homens que lidavam com dinheiro não acreditavam, naquele

momento, que houvesse no Pais condições para se poupar. São
as coisas que a história ensina e sobre as quais se deve
meditar em determinados momentos.
Os recursos do FGTS, mais baratos, foram destinados pelo
BNH a seus programas que tinham maior perspectiva social.
Para torná-los ainda mais acessíveis, o BNH recorreu a dois
artifícios: prazos diferenciados para amortização e juros
diferenciados (subsidio interno de juros). Os programas
destinados ás pessoas de mais baixa renda recebiam
financiamentos com prazos maiores e juros menores, a fim de
minimizar as prestações.
A aplicação dos recursos do FGTS num programa habitacional,
com vistas a ampliar o acesso á casa própria, correspondia a
uma visão de desenvolvimento. Os recursos do FGTS, ao serem
aplicados na edificação de moradias, geravam novos empregos,
seja na demanda de mão-de-obra para a construção, seja na
mão-de-obra necessária para atender ao aumento de produção
de insumos. Dessa maneira, criavam-se novos recursos para o
FGTS, que, novamente aplicados, geravam o que se
convencionou chamar de espiral auto-sustentável.
A necessidade de assegurar às novas edificações todo o

equipamento urbano necessário para seu funcionamento fez com
que o BNH ampliasse suas atividades para o saneamento urbano
(abastecimento de água e tratamento de esgoto), linhas
visando a trabalhos de urbanização, etc. Escaparia à
finalidade da exposição análise mais demorada sobre os
objetivos de programas como o FICAM, CURA, PROOEPO, etc.
A era BNH respondeu pelo financiamento de. aproximadamente,
4.600.000 unidades, inclusive as financiadas com recursos do
FGTS e as financiadas pelos agentes do SBPE. Nesse mesmo
período, o sistema de seguros, criado para proteger o
sistema, cobriu, aproximadamente, 500 mil sinistros (morte,
acidentes pessoais, danos físicos, etc.). Note-se, na
atuação do BNH, que, no intuito de conseguir resultados
socialmente válidos, não se limitou a juros diferenciados e
a prazos variáveis. Em todos esses casos, o seguro liquidava
o débito e, de um lado, protegia o morador ou, em caso de
morte, os seus herdeiros. Nos casos de acidente, protegia o
valor das unidades e permitia que fossem recuperadas sem
maior ónus para o adquirente.
Houve a procura de organizar um sistema aberto à
participação de Estados e municípios. A manutenção das
companhias de habitação, criadas justamente para que
permitissem a produção de unidades do mais baixo custo, foi
entregue a Estados e municípios. A colaboração que se previu
foi a de se assegurar o funcionamento dessas empresas, até
que pudessem se manter por si próprias. Facilidades
administrativas, questões financeiras levaram a que, com o
tempo fossem favorecidas as COHABs estaduais. Aos
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municípios, solicitava-se colaboração sob a forma de doação
dos terrenos; além disso, foram criadas linhas de
financiamento, viabilizando empréstimos para a infra-
estrutura dos conjuntos. Em todos os programas que tinham
mais caráter social, a co-participação dos municípios era
essencial. Assim, havia conjuntos em que quem pagava a
infra-estrutura era o próprio mutuário. Quando havia a
participação do município, a casa ficava mais barata, porque
o ónus dessa parte era absorvido pelo município-
0 alcance dos procedimentos adotados pode ser verificado
pelo fato de que, em muitos conjuntos, a COHAB-MG chegou a
ter unidades habitacionais cujas prestações variavam de
0,10% a 0,20% do salário mínimo.
Numa outra frente de atuação, a política de benefícios
fiscais, que passou por etapas diferentes, veio viabilizar
ainda mais o pagamento das prestações. Poder-se-ia lembrar
que, no período de julho de 1982 a junho de 1983, algumas
centenas de adquirentes de unidades da COHAB-MG não pagaram
nada pela aquisição de suas casas; o beneficio fiscal a que
faziam jus era maior que o valor das prestações.
A extinção do BNH, em ação intempestiva, representou a
desarticulação de todo o sistema, que tinha no Banco seu
centro. Foi extinto o Conselho Curador do FGTS,
desarticulado o SBPE, atingido o sistema de seguros. Sem
orientação clara, sem uma vontade política definida, sem uma
diretriz, os escombros do que existia foram, aos poucos, se
adaptando aos novos tempos.
A primeira tabela para financiamentos habitacionais, pós-
BNH, aprovada pelo 8C e pela CEF, foi um verdadeiro
despropósito; representou tremendo retrocesso, com aumentos
da ordem de 30% a 40% nos valores das prestações.
Depois de uma perda de controle inicial (em muitas de suas

superintendências), a CEF foi tomando pé em suas atividades
herdadas do BNH, especialmente o FGTS. No nível do
Congresso, verificados os equívocos havidos, foram tomadas
decisões a respeito do FGTS; foi, inclusive, recriado o
Conselho Curador do FGTS. A CEF seguiu dois caminhos que,
visualizados pela cultura do BNH, pareciam equivocados. O
BNH, entendendo que os recursos do FGTS não podiam correr
riscos, eram recursos que não lhe pertenciam, operava
através de agentes financeiros, que respondiam pelo retorno
dos empréstimos, mesmo em casos de Inadimplência do tomador
final. A Caixa preferiu eliminar a figura do agente
financeiro, provavelmente seduzida pela perspectiva de um
aumento de 1% em sua remuneração. As COHABs, que
representaram o grande instrumento para o atendimento em
escala das necessidades das populações de menor renda,
foram, praticamente, alijadas do processo pela CEF, que, no
entanto, se equivocou quanto à carga de serviços que deveria
prestar.
Dificuldades ainda maiores surgiriam no Governo Collor. Ao
lançar seus programas, PAI e outros, procurou-se substituir
todo o trabalho da COHAB pela ação dos empresários; com esse
procedimento, os empresários, que, no caso da COHAB, atuavam
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como simples construtores, passaram a ter muitas tarefas
mais, incluídas, pelo menos em tese, as de comercialização.
O resultado foi um aumento expressivo nos custos das novas
unidades.
A desordem financeira, a partir da aprovação indiscriminada
de projetos pelo Ministério da Ação Social, completou c
quadro de erros e enganos, e hoje vemos a CEF com a difícil
tarefa de ter que decidir, em muitos casos, qual será o
melhor caminho; se completar conjuntos que não encontrarão
comprador, se tentar negociá-los como estão, reduzindo
prejuízos.
O Governo Federal nos propõe, no momento, a travessia
1993/94 com o Habitar Brasil e o Morar Município: muito
pouco para as necessidades do Pais. Chegamos aos dias de
hoje com alguns programas habitacionais, mas, na realidade,
sem uma política habitacional que mereça esse nome.
Em meus tempos de jovem engenheiro, impressionou-me trecho
de discurso de paraninfo, de colega ilustre, Otávio
Mangabeira; ao se dirigir aos novos colegas, dizia Otávio
Mangabeira que a sina do engenheiro é construir; mesmo
quando realiza uma demolição, ele o faz como etapa inicial
de um novo trabalho. O que se pretende, nesse seminário, é
trabalhar pela construção de uma política habitacional.
Teses, trabalhos, sugestões, indicações, objetos desse
encontro mostraram que a habitação é parte de um todo,
ressaltaram diferentes facetas do problema migratório,
mostraram que, em Minas, temos crescimento urbano numa
minoria de municípios, alertaram para cuidados com o meio
ambiente, etc. Para chegar ao Estado e aos municípios,
parece-me necessário estabelecer, desde logo, algumas idéias
básicas. O estabelecimento de política com as
características da habitacional exige que se disponha de
fontes de recursos definidos e seguras.
E dinheiro que deve realmente entrar a todo momento.

Depender de verba orçamentária, depender de dinheiro q ue vai
passar pelas mãos de a ou b é correr o risco de não haver
continuidade.
Continuam existindo, e é preciso preservá-las e fortalecê-
las, duas fonte básicas, que já mostraram seu valor, mesmo
nas condições econômicas adversas e difíceis: o FGTS e a
Caderneta de Poupança.
Apresentado como exaurido, esgotado, falido, superado, o

FGTS mostra, a cada dia, estar cumprindo sua finalidade.
Os que são demitidos e precisam levantar o Fundo de
Garantia relativo a atividades em que é permitido por lei
podem afirmar isso tranqüilamente.
Poupança obrigatória (na realidade a leitura correta é de
que o FGTS é parte do salário do trabalhador que fica
bloqueada para fins específicos e não uma contribuição a
mais com base no salário), o FGTS vive momento difícil em
que se conjugaram três dificuldades: desemprego (com
aumento de saques e redução de contribuições), medidas
eleitoreiras aprovadas pelo Legislativo (contas
paralisadas), mudanças radicais na administração pública
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(fim dos celetistas). Apesar do triplice impacto, o FGTS
cumpre suas funções normalmente. Só, é claro, que, diante
desse acúmulo de saques, mais outros decorrentes da
irresponsabilidade administrativa (aprovações excessivas,
romance criado pela dívida de Estados e municípios) não têm
podido manter o fluxo necessário de aplicações.
o perigo que ronda o FGTS é externo. Todos proclamam sua
falência, mas todos o desejam. Há quem o queira utilizar no
programa de privatização (para isso existe, para construir
casas não), há quem proclame sua falência e extinção e a
criação de outros mecanismos para atender ao trabalhador
(Réquiem para o FGTS - Deputado José Serra - "Estado de São
Paulo", de 21/5/93). Saber das idéias do Deputado José
Serra, suas vinculações políticas e seu papel de guru em
determinado grupo político, hoje em dia é algo que se
precisa levar em conta.
Há os que querem eliminá-lo junto com algumas contribuições
sociais, etc. Verifica-se, assim, que, se não houver maior
cuidado poder-se-á, de um dia para o outro, deixar de contar
com essa fonte essencial e insubstituível de recursos.
Os que querem eliminar o FGTS devem levar em conta que
junto da mão-de-obra sobrecarregada com essa contribuição
existem várias correntes. Umas antigas, que querem eliminar
quatro ou cinco siglas, por uma única contribuição. Será
também uma maneira de liqüidar o Fundo, porque não haveria
mais uma ligação direta entre o trabalhador e o Fundo a que
ele faz jus.
Mas há mais. Quando começou a vigorar o FGTS, estabeleceu-
se que o saque do Fundo para a construção da casa própria
somente poderia ser feito após 5 anos de recolhimento da
taxa. Por que não se estabelecer que a contribuição do
trabalhador, depois de 5 anos, lhe dará o direito automático
a crédito para financiamento compatível com sua renda?
O jovem, ao ingressar no mercado de trabalho, teria

assegurados para dai a 5 anos seu financiamento para a casa
própria.
Irão ver que a coisa mudará muito.
Algo semelhante ocorre com a caderneta de poupança. Apesar
de tudo o que aconteceu de 1967 para cá, a caderneta de
poupança continua sendo o instrumento mais popular de
captação de recursos. Mas, estranhamente, nem sempre o
portador de caderneta consegue seu financiamento. Será
chegado o momento de se procurar implantar, com seriedade, a
caderneta programada? O poupador, após o período pactuado,
teria direito a um financiamento ou a uma carta de crédito
que lhe permitiria ingressar no mercado Imobiliário na
posição privilegiada de comprador à vista? Se os agentes
financeiros particulares não se interessarem pela nova
caderneta, será o momento de a Caixa Económica Federal e
agentes oficiais aproveitarem a oportunidade para mostrar
serviço.
Permitam-me repetir- Estamos num seminário com o titulo

Moradia - Alicerce da Cidadania.



509

Â5 duas medidas acima propostas são posições corretas para
a colocação de direito certo, legítimo, do trabalhador.
Discute-se muito, e isto ocorreu também no seminário sobre
saneamento, sobre quem é quem no sistema.
No momento em que se cuida da redução das despesas do
Estado, parece-me que deverá caber à CEF papel essencial
como maior agente financeiro e, principalmente, como
arrecadador do FGTS. São muitas as restrições à CEF,
partindo especialmente de setores que gostariam de
participar de seu espólio. Não entendo a situação desta
maneira. A CEF, apesar de centenária em suas origens, é
órgão relativamente recente - mais recente que o BNH - em
sua roupagem nacional. Antes, havia as caixas independentes,
fiscalizadas por um Conselho Nacional. Seu presidente,
Danilo de Castro, é o primeiro concursado admitido pela CEF
"nacional" Representa o início de uma nova era. Toda a
cultura da CEF foi orientada de maneira comercial e para a
realização de operações. Nada impede que se prepare para
novas funções, passando seus operadores a terem que cuidar
de programas. Passo expressivo para sua modernização deu
recentemente a CEF ao organizar em suas superintendências
seus comités de crédito. O problema de tudo ter que ir a
Brasilia sem ninguém saber o que acontece entrou em processo
de extinção.
Tenho assim a convicção de que, se a CEF encontrar no
Executivo federal o necessário e indispensável apoio para o
desempenho de suas funções, poderá ser peça básica para o
futuro da habitação em Minas.
Em nível estadual, cabe assinalar que a criação da

Secretaria de Habitação foi um passo importante do Executivo
estadual
No Governo Francelino Pereira, quando foi maior o
envolvimento do Estado com a habitação, já havia sido
criada, na Secretaria de Viação e Obras Públicas, comissão
que, reunindo Governo estadual, CEF, CEE-MG, Agentes
Financeiros e 8NH, procurou preparar terreno para uma ação
mais efetiva, a partir de levantamentos cadastrais nos
municípios, etc.
Contrariando toda nossa expectativa, o trabalho iniciado

com Celso Melo de Azevedo não prosseguiu com seu sucessor.
Recursos do BNH permitiram em 81/83 multiplicidade de
iniciativas, que envolveram COHAB-MG, COHAB e Municípios
(com conjuntos construidos pelas Prefeituras para a COHAB),
CEE-MG (seja em projetos com mutuários finais, inclusive os
do PRODECOM, seja em parceria com Prefeituras), Secretaria
do Trabalho (com as obras para atender vítimas de inundações
em Conceição do Rio Verde, Uberlândia, Pirapora e outras
cidades do vale do São Francisco e, acima de tudo, o
trabalho experimental de reurbanização dos Gorduras, dando
aparecimento à Vila Maria. Esse trabalho, um mutirão pago,
levado a efeito pelos técnicos da SETAS por iniciativa do
então Secretário João Pedro Gustin, infelizmente foi
abortado quando se completava sua primeira etapa. Etapa
vitoriosa e que nos permitiu, por US$1.600,00 a unidade,
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entregar aos moradores um trabalho de urbanização
tecnicamente correta com unidades tipo COHAB. Em São Paulo,
gastaram-se USS2.000,00 só para urbanização. Entre as
soluções emergenciais, por interessar aos moradores de
assentamentos marginais e irregulares, ressaltarei os
projetos Paulo Camilo 1 e II que, unindo esforços, com
recursos do BNH, CDI, Ministério de Transportes e CEE-MG,
permitiram que favelados de áreas da Cidade Industrial
Juventino Dias, morando em terrenos alagadiços e a serem
ocupados pelo metrô, pudessem ter acesso à casa própria.
Tudo isso mostra que há grande campa de ação, desde que se
tenham órgãos e pessoas interessadas, bem como recursos
disponíveis.
Ressalta-se que tudo isso foi feito tendo-se em vista
retorno de recursos, já que cabia ao BNH aplicar recursos
assegurando a intangibilidade do FGTS.
Infelizmente, a COHAB-MG foi vitima de verdadeira desmonte.

Uma COHAB que em abril de 1983 tinha mais de 1 bilhão e
setecentos milhões em caixa, que vivia praticamente da
arrecadação propiciada pelos seus recursos financeiros,
caminhou rapidamente para a inadimplência. Turmas treinadas
e vividas na comercialização de unidades, na manutenção de
sistema de cobrança de prestações eficiente (mas também
humano) foram dissolvidas e entregues corno butim político. E
isso tudo numa companhia que desde o inicio de suas
atividades fora transparente, para usar o termo da moda. A
oposição participava, minoritariamente, da direção da
empresa.
Anos após verificamos que, para não se prestigiar uma
empresa do Estado, o próprio Estado veio a dilapidar
recursos, valiosos, no Pró-Habitação, justamente pela
confusão administrativa.
Para Minas, o momento - em termos de habitação - é o do

renascer.
Contrariando minhas expectativas, o Secretário Mauro Lobo,
em ação conjunta com seus colegas, conseguiu a vinculação de
recursos do IPMF que, , embora provisórios, vão permitir a
travessia do deserto. A medida que o Governo do Estado puder
cumprir seu propósito de efetivamente transferir 1% do TCMS
para programas habitacionais, terá a Secretaria condições de
ocupar o espaço que lhe cabe entre os agentes do
desenvolvimento de Minas Gerais.
Quanto aos municípios, são inúmeros aqueles em que se pode
verificar o que pode fazer a iniciativa municipal; muito
mais poderá fazer em trabalho articulado com o Estado e a
União.
Muitos municípios - especialmente os maiores, com mais
recursos, gostariam de fazer o atalho, dispensando a
participação do Estado. E um discurso nosso velho conhecido;
mas a solução correta será, sempre que possível, integrar
todos os níveis de governo.
Agora, uma palavra para os representantes de movimentos
populares, moradores em assentamentos irregulares, etc.
Também nessa área parece-me haver lugar para inovações. Sou
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favorável á urbanização de favelas tão-somente em casos,
como foi visto ontem em São Paulo, em que o assentamento
irregular poderá ser transformado num projeto aceitável.
Meras urbanizações, mantendo situações que agridem a cidade,
parecem-me condenáveis. O projeto Gorduras era uma
demonstração dessa idéia. Onde não houver condições,
inclusive econômicas, para uma reurbanização, o que me
parece deve ser assegurado aos moradores é o direito de uso
(no máximo pelo período de vida do morador)- Isto permite ao
morador ficar livre do fantasma do despejo, mas o estimulará
a procurar soluções mais confortáveis e dignas.
Gostaria de registrar a presença, entre os Deputados que
participaram das mesas deste seminário, do Deputado Simão
Pedro Toledo, que, como Prefeito de Pouso Alegre, prestigiou
empreendimentos da .....do programa de cooperativas
habitacionais e do Projeto João de Barro, realmente um
sucesso em Pouso Alegre.
Em Pouso Alegre, quando fizemos o Projeto João de Barro,
primeiramente garantimos a construção de 50 casas. Quando
estava tudo preparado para fazermos mais 100, descobrimos
que o Deputado havia doado 50 casas, pois ele havia
enxergado um pouco mais á frente.
O fato foi o seguinte: as pessoas que haviam recebido os
lotes em situação correta de urbanização e financiamento
tinham começado a fazer suas casas, enquanto que outras
tinham o dinheiro, mas não tinham o terreno. Assim, ao
receberem o terreno, deveriam construir suas casas.
Num domingo, por volta das lShSOmin, debaixo de um sol de
rachar - porque Pouso Alegre de vez em quando sabe fazer
sol, e visitar programas de mutirão tem que ser nessas
horas, para sabermos se o mutirão é real ou fabricado,
como muitos que grassaram por ai -, pude verificar que lá
estavam os dois grupos: num canto, a turma que tinha o
financiamento para fazer o João de Barro, num outro canto,
as pessoas que tinham somente o terreno. Então, a
Prefeitura, com menos recursos, conseguiu realizar um
programa maior.
Na plenária de amanhã, teremos a presença do Deputado
Baldonedo Napoleão, que, como Prefeito de Barroso,
participou pela Prefeitura de diferentes programas, atuando,
seja como empreiteiro da Prefeitura, seja em programas do
FICAM Aliás, no momento em que se fala de campanha contra a
fome, cabe ressaltar o que o Baldonedo realizou à frente da
Prefeitura em programas de desenvolvimento agrícola. com
horta e fazenda agrícola. Ao terminar, gostaria de
manifestar minha confiança no futuro, que se reaviva cada
vez que saio de Belo Horizonte e dou meus giros pelo
interior. O Brasil de hoje não é mais o de 1964, quando
nasceu o BNH Temos, hoje, menos do que dispúnhamos então
Vivemos, é verdade, uma crise grave, especialmente a crise
do Estado, mas a Nação nos dá, por toda parte, mostras de
seu desejo de viver, de progredir.
Acredito firmemente na existência do pecado original e da
Torre de Babel, como consta na cultura religiosa. Não há
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outra maneira para justificar tantas mazelas que nos
afligem; mas acredito também que ao homem foram dadas
perspectivas de vida eterna e que o anseio por uma vida que
permita o desenvolvimento completo da personalidade humana é
objetivo digno de ser perseguido. Muito obrigado.

Intervenção dos Coordenadores de Grupos
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra aos
Coordenadores dos Grupos de Trabalho, que disporão de 5
minutos cada um para suas intervenções. Com a palavra, o Sr.
Maurício Campolina Libânio, Coordenador do Grupo 4.
O Sr. Mauricio Campolina Libânio - Minha Intervenção vai se
restringir a um só comentário. As necessidades básicas da
população, principalmente a necessidade de moradia, são tão
antigas quanto o Pais, e até hoje, apesar da enorme
contribuição que as populações de baixa renda têm dado para
a formação da riqueza do Pais, têm sido historicamente
alijadas desse processo de participação nos benefícios, no
crescimento e no progresso.
Acho que o principal efeito desse seminário é que se está

definindo claramente a responsabilidade política dos poderes
públicos, em todas as esferas, no tocante à provisão
habitacional. Essa provisão deverá ter o sentido da
redistribuição da renda e se dará sempre e muito claramente
a partir da velculação de recursos que devem ser destinados
aos programas habitacionais como um todo. Deve-se ter
sempre em mente que as populações de baixa renda são
penalizadas por uma enorme soma de impostos. Acho que a
responsabilidade não é só do Poder Legislativo mas,
principalmente, do Estado e das Prefeituras, que devem ser
os responsáveis pelo atendimento dessas necessidades
básicas, de que o povo tanto necessita-
0 Sr. Presidente - Agradecendo a participação do Sr.

Maurício Campolina, concedemos, neste instante, a palavra ao
Coordenador do Grupo 5, Sr. Sérgio de Azevedo.
O Sr. Sérgio de Azevedo - Vou fazer alguns comentários
sobre as colocações do Dr. Paulo Gaetani.
Primeiro, gostaria de dizer que o trabalho em determinada

área como profissional é profundamente importante no que se
refere à aprendizagem. Os orientais dão importância muito
grande à experiência e com muita razão. Outra coisa
fundamental é o embate de idéias diferenciadas. Embora
tenha multas restrições e criticas fortes ao BNH, concordo
que esse sistema teve alguns ganhos que não podem ser
menosprezados. Gostaria de pontuar algumas coisas.
Em primeiro lugar, às vezes, as colocações são feitas um

pouco, eu diria, rapidamente, como ocorreu outro dia, quando
o Secretário Nacional de Habitação disse que o BNH fez
apenas 26% das casas construídas, como se Isso fosse algo
pequeno. Em termos comparativos, isso é um equívoco. O BNH
produziu, ao todo, 5 milhões de habitações. Nas décadas de
70 e 80, produziu algo em torno de 26% das novas casas. Esse
é um índice comparável aos das sociais- democracias
européias. Hoje, nosso índice deve estar por volta de 8% ou
9%. Essa produção foi maciça, comparada com o período da
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fundação da casa popular e dos institutos, que vai de 45 a
64, em que ocorreu um total de 200 mil unidades produzidas.
O problema é que o Banco, que deveria ser de cunho social
ficou com um desempenho muito longe de seus objetivos, do
ponto de vista da distribuição. Dos 5 milhões de casas, que
deveriam ser, prioritariamente, destinadas às populações de
baixa renda, apenas 33,5% foram destinados aos setores
populares. Mas devemos colocar entre aspas a palavra
"populares", pois, a partir de 1975, o Banco deixou de lado
• clientela de 1 a 3 salários mínimos e começou a priorizar
• clientela de 3 a 5 salários mínimos. Assim, 33,5% das
unidades foram populares; 17% ou 18% foram de cooperativas
para a baixa classe média, e 48% envolveu financiamento para
a alta classe média. Houve uma distorção enorme, do ponto de
vista social.
Em termos de política pública, as primeiras questões que se
colocam, quando sinaliza essa política, são as seguintes:
quem financia, como isso é feito e quem é beneficiado? No
financiamento tradicional, no financiamento básico do BNH, o
dinheiro vem dos trabalhadores. Quase 50% do FGTS vem de São
Paulo. Além disso, temos os investimentos em cadernetas de
poupança. Mas os beneficiados, na prática, foram os setores
de renda média e alta, Isso significa que, do ponto de vista
de política social, houve uma transfusão de sangue às
avessas, uma redistribuição de renda ás avessas, em que
setores assalariados financiaram a classe média e a classe
alta. Ocorreu, também, uma redistribuição do ponto de vista
espacial. Se analisarmos os investimentos, em termos
regionais, veremos que se financiou mais a população urbana
do Nordeste, que representa 22% da população nacional e que
recebeu em torno de 34% dos investimentos do BNH. Esses
investimentos foram de desconcentração e de favorecimento
das regiões menos desenvolvidas, mas também se concentraram
em setores de renda média e alta. Na Nova República, apesar
dos discursos de abertura política, vamos perceber que os
investimentos voltaram a se concentrar nas regiões ricas,
Sudeste e Sul, em detrimento das regiões mais atrasadas.
Concordo com o Dr. Paulo Gaetani quando fala da necessidade
de uma nova política de habitação. Depois do desmonte do
BNH, o que temos são políticas atomizadas. A discussão que
existe, hoje, no Pais, vai na direção de uma reestruturação
do setor, inclusive financeira. Também concordo que uma
política habitacional exige uma fonte de recursos
permanente. Não podemos nos basear apenas no dinheiro do
Orçamento. E verdade que até os empregados do setor
percebiam as deficiências e a necessidade de reformulação,
mas o desmonte do BNH, como foi feito, foi um ato demagógico
do Sr. Sarney, que se perdeu na memória.
Isso deu problemas de estatística, e a passagem para a

Caixa Econômica Federal, com todo o respeito que tenho por
ela, como um grande Banco comercial e, mesmo, como um agente
financeiro de primeira, a mim me parece que o carro-chefe de
uma política não pode ser um Banco comercial. Nesse sentido,
uma das questões que se coloca na rediscussão é como é que
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se vai pensar, ninguém vai dar a direção dessa política? Não
basta dizer que a direção é una questão normativa. Sabemos
que quem tem dinheiro acaba, na verdade, tendo una
influência muito grande sobre a política, de fato.
São essas as informações, são pontuações muito rápidas, e
eu agradeço á Mesa.
O Sr. Coordenador - Agradecendo a participação do Sr.
Sérgio de Azevedo, concedemos, neste instante, a palavra ao
Coordenador do Grupo 6, Heraldo Santos Dutra.
O Sr. Heraldo Santos Outra - Gostaria, apenas, de fazer
algumas observações a respeito do que foi dito aqui,
realçando como isso foi, de certa maneira, tratado na nossa
comissão temática. Falamos muito sobre a necessidade de se
oxigenarem instituições. O que isso significa? Vamos
exemplificar: quando em 1974 foi criado o PLÂNHAP (Programa
Nacional de Habitação Popular), o BNH reconhecia que as
ações que até então havia desenvolvido não tinham conseguido
chegar até a clientela mais carente. O PLANHAP tinha como
clientela as famílias de renda familiar de quatro a sete
salários mínimos mensais. E para as de renda menor foram
criados os chamados programas alternativos, cujo melhor
exemplo era o PRO-MORAR, de 1979, que procurava englobar
todas as ações e programas não convencionais até então
desenvolvidos pelo BNH. O Banco reconhecia que os mais
pobres desenvolviam estratégias próprias para a solução do
problema habitacional - a autoconstruçãO é o melhor exemplo
-, sem apoio do poder público e com resultados pouco
satisfatórios em termos de qualidade da habitação produzida.
Com o PRO-MORAR. o BNH buscava institucionalizar práticas
recorrentes dos mais pobres, e isso só fazia sentido se
fosse para melhorar o produto até então conseguido por eles.
Com o PRO-MORAR, o BNH abria a possibilidade de entrada no
sistema de novos atores e da figura dos Governos municipais
como agentes promotores, viabilizando o diálogo com as
comunidades. Entretanto, no decorrer da execução do PRO-
MORAR, a pressão dos agentes convencionais foi muito grande,
e o BNH permitiu a entrada nos programas alternativos das
companhias estaduais de habitação. Aquelas mesmas que não
haviam conseguido trabalhar com a clientela mais carente. E
o pior é que isso se deu sem nenhuma preocupação de se
oxigenarem essas instituições, criando entre elas condições
para a execução de programas alternativos. O resultado foi
desalentador. O PRO-MORAR tornou-se cativo dos interesses
das instituições que estavam acostumadas a trabalhar com os
segmentos de maior renda e de maneira convencional.
Como o Dr. Paulo Gaetani citou, em Minas Gerais, na época
do Governo Francelino Pereira, houve um grande investimento
em habitação popular. Não no PRO-MORAR. As ações foram
executadas de forma convencional, privilegiando os conjuntos
habitacionais feitos em parceria com empresas privadas, mal-
localizados e com problemas de infra-estrutura, O MINASCASA,
que instituía os Governos Municipais como agentes
promotores, foi relegado a segundo plano pela Delegacia
Regional do BNH e sofreu restrições. Entretanto, nesse
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programa, o que foi feito foi com excelente qualidade e
atendendo realmente aos mais carentes. O melhor exemplo do
MINASCASA foi o projeto desenvolvido pelo então Prefeito de
Barroso, hoje Deputado Estadual, o Or. Baldonedo Napoleão,
que conseguiu atender aos mais carentes com custos reduzidos
e com grande qualidade da habitação e do espaço construido.
O MINASCASA merece uma tenção especial quando se pretende
inovar na produção de habitação para os mais pobres.
Fui contra o desmonte do BNH, que merecia ser oxigenado,

modificado e não simplesmente extinto. Muitas Delegacias
Regionais do BNH tinham, na época, propostas ótimas de
modificação da estrutura do Banco, que nunca tiveram amparo
dos representantes do órgão. Quando a Fundação João Pinheiro
realizou, contratada pelo BNH, a avaliação do PRO-MORAR em
dez Estados do Brasil, havia, na grande maioria das
Delegacias Regionais do BNH, propostas consistentes de
reformulação do órgão visando a melhorar o desempenho do
setor de produção de habitações populares. Em todas elas,
havia criticas duras à atuação das companhias estaduais de
habitação, não só na condução dos programas convencionais
como também, e principalmente, na condução dos programas
alternativos. E importante ressaltar que na Delegacia
Regional do BNH em Minas Gerais não havia essa preocupação.
Portanto, acho importante evitar , a sedução para adesão
irrestrita à operação desmonte. E necessário ressaltar que
muitas das companhias estaduais de habitação sofreram
condicionantes de ordem política que limitaram a atuação
inovadora de seus corpos técnicos. E elas têm hoje
experiência que merece ser aproveitada.
Para avaliarmos o Pró-Morar, vou citar um exemplo: quando
fomos á Delegacia do BNH em Fortaleza, chegamos à conclusão
dos trabalhos e vimos que não precisávamos ter ido lá,
porque os técnicos daquela Delegacia já tinham proposto
modificações que batiam inteiramente com o que fizemos, em
termos de análise. Nunca aquelas demandas tinham amparo do
BNH porque trabalhavam de forma muito simétrica.
Portanto, acho importante não termos partido para o
desmonte. Hoje, no Estado, temos instituições sérias, que
apresentaram trabalhos de melhor ou pior qualidade, de
acordo com a determinação política, e que não são
responsáveis por isso. Elas deveriam ser aproveitadas,
principalmente na questão da assistência técnica, quando se
está pretendendo a municipalização, pois o município sem
preparo técnico consistente vai precisar muito de apoio dos
órgãos do Estado, que, tradicionalmente, trabalharam nessa
questão.

Palavras do Dr. Paulo Gaetani
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - Agradecendo a
participação do Sr. Heraldo dos Santos Dutra, concedo a
palavra ao Dr. Paulo Gaetani, para seus comentários a
respeito da intervenção dos Coordenadores dos grupos 4, 5 e
6.
O Sr. Paulo Gaetani - Gostaria apenas de fazer uns
esclarecimentos. A respeito das aplicações do SBPE, elas não
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foram necessariamente para a classe média. Num período
inicial em que tínhamos classificado as aplicações dos
agentes financeiros como "a" "b", "c" e "d", até 450 UPCs,
que era a faixa da COHAB, e até 900 UPCs, que era a faixa de
cooperativa, num periodo de um ano e meio - se não me falha
a memória, foi quando Hélio Garcia era Presidente da Caixa -
23% dos financiamentos da Caixa eram inferiores a 450

UPCs; 22% foram para a área de cooperativa (90 UPC5).
Isso quer dizer que, nesse período, metade dos
financiamentos foram para as faixas sociais. Pelas
observações feitas a respeito dessa evolução de programas, a
grande dificuldade, à medida que um programa se desenvolve,
é conseguir manter preço. Foi citado o problema do Nordeste.
o Nordeste sempre nos deu muito trabalho. Parece que faz
parte da cultura daquela gente receber dinheiro e não gostar
de pagar. Em mais de uma ocasião - ainda deve estar por ai o
Leopoldo Bahia, que hoje está na Secretaria da Habitação e
participou do programa Pró-Morar e de programas para baixa
renda -, quando defendíamos que os financiamentos deveriam
se limitar a 150-200 UPCs, uma vez que tínhamos visto a
possibilidade de atender com esse valor, o Nordeste achava
que era pouco e queria 500. E meio difícil conciliar quem
alega ter pouca renda e quer muito recurso.
De tudo, acho que a lição que fica é esta: não existe uma
forma que resolva todos os casos. Parece-me que o poder
público deve ter condições de atender a cada quesito e
verificar cada caso a ser resolvido.
Não sei se é porque a minha origem em serviço público foi
municipal - quando fui para o Banco, tinha 16 anos de
Prefeitura de Belo Horizonte -, sempre entendi que o dono da
casa é o município. Se entro no município, tenho que saber o
que ele quer e tentar conciliar os interesses do município
com aquilo a que me proponho.
Havia uma grande dificuldade para nós, que éramos homens de
ponta, e para o público externo parecia que não tínhamos
nenhuma sensibilidade. No entanto, para o pessoal da casa
éramos criadores de caso, pois demonstrávamos os erros e
equívocos que havia no planejamento. De qualquer maneira, a
realidade, hoje, é esta: há um acervo, como nunca houve, de
experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, parcialmente bem-
sucedidas. Se houver um pouco de interesse, um pouco de
vontade política e considerando que eu disse que os
municípios de hoje não guardam nenhuma semelhança com os do
passado, haverá campo para que se possa reativar um grande
trabalho no setor de habitação. Fora as conotações de
caráter humano, é preciso lembrar que, internacionalmente, a
habitação sempre foi uma das maneiras de se reativar a
economia. Não sairemos de nossa crise se não reativarmos a
economia. O caminho está ai, e tudo vai depender da vontade
política e do interesse de se aprimorar e procurar,
realmente, acertar.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência vai passar
a Coordenação desta parte da reunião ao Deputado Jorge
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Hannas, que é Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social
desta Assembléia, o qual atuará como Coordenador dos debates
desta tarde. Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Sr. Coordenador (Deputado Jorge Hannas) - Sr. Presidente,
Dr. Paulo Gaetani, Sr. Mauricio Campolina Libânio, Sr.
Sérgio Azevedo, Sr. Heraldo Santos Dutra, prezados
participantes deste seminário, esta Coordenação passa a
prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos
trabalhos desta reunião. A partir deste momento, todos os
participantes do seminário poderão formular perguntas ao
conferencista e aos coordenadores de grupos de trabalho,
devendo, contudo, inscrever-se previamente 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 participantes possa manifestar-se. Ainda
visando a um melhor aproveitamento do tempo, esta
Coordenação pede licença para dispensar as formalidades das
saudações pessoais, de modo que os trabalhos se processem
com maior agilidade. Cada inscrito disporá de 3 minutos para
a sua intervenção, devendo limitar-se a uma só questão,
resguardando-se o seu direito de inscrever-se novamente.
Esta Coordenação informa, ainda, aos participantes que, nos
termos do 2Q do art. 14 do regulamento, poderão ser
encaminhadas à Mesa dos trabalhos, até 30 minutos após o
encerramento, propostas discutidas na respectiva reunião que
sejam apoiadas por, no mínimo, 30 assinaturas e que
introduzam acréscimos ou alterações nos textos dos
relatórios.

Debates
O Sr. Coordenador - A primeira intervenção escrita é
dirigida ao Dr. Heraldo. E uma pergunta da Sra. Wilma
Ribeiro de Araújo Coutinho, do Movimento dos Sem Casa - de
Coronel Fabriciano: "Os movimentos já discutem e debatem a
política urbana na cidade e no campo. O Governo Estadual e
as administrações municipais vão assumir que são obrigados a
participar?". Com a palavra, o Or. Heraldo Santos Dutra.
O Sr. Heraldo Santos Dutra - Não entendi muito bem a
pergunta, mas vou tentar respondê-la. De alguma maneira,
essa discussão dos instrumentos de política urbana tem de
desembocar na participação da comunidade, conforme previsto
pela Constituição; no Legislativo Estadual, para a
elaboração da legislação complementar prevista também pela
Constituição para a correta utilização dos instrumentos
constitucionais de política urbana, e na prática do
planejamento municipal, que é a aprovação pelas Câmaras de
Vereadores das propostas de ordenação do solo urbano,
preparadas pelo Executivo Municipal. Então, é impossível
essa discussão não ser feita de forma casada entre
comunidades, associações de moradores e sindicatos rurais,
junto com os Governos locais. A esses Governos locais cabe a
competência de legislar sobre o solo urbano. Creio que não
adianta fazer a discussão em separado. Pode-se até discutir
em separado, mas haverá um momento em q ue essa matéria terá
que ser negociada. E claro que os eleitos nas Câmras de
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Vereadores deverão defender os interesses de seus eleitores.
Mas quais interesses? Penso que essa discussão deve ser mais
ampla, porque, geralmente, na área de política urbana, é
muito dificil a mobilização em torno de benefícios difusos.
Mas a união daqueles que se acham prejudicados pela
legislação urbana é muito fácil de ser feita. Geralmente são
esses que têm força, no momento da discussão dessas matérias
nas Câmaras de Vereadores. Portanto, a discussão sobre a
política urbana deve ser aberta e democrática, com a
participação, inclusive, de representantes do Poder
Legislativo Municipal. Estamos também colocando no texto que
cabe ao Legislativo Estadual elaborar a legislação
complementar, definindo regras e critérios para utilização
dos instrumentos de política urbana que estão hoje na
Constituição e de outros, como o solo criado, por exemplo,
apenas figura de retórica para a maioria esmagadora de
nossos municípios.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Evaristo Galdino
de Matos, da FAEMG, membro da CTI, Grupo 1, que fará uma
pergunta ao Dr. Maurício Campolina Libânio.
O Sr. Evaristo Galdino de Matos - Quero um esclarecimento.
A cobrança do IPMF começou, e 25% desses recursos serão
destinados aos programas de habitação para famílias com
renda de até três salários mínimos, ou sem casa. Desse
programa, participam: o Ministério do Bem-Estar Social, os
Governos estaduais e municipais, atuando com a participação
do conselho estadual ou municipal de bem-estar social e
comunidades locais. O solicitante do recurso é o Governador
ou o Prefeito. Mas, para o atendimento das pessoas que
ganham até três salários mínimos, é necessária a existência
do conselho, senão os recursos não virão. A minha pergunta
seria a seguinte: o que é baixa renda? Creio que isso não
existe. Como será a fiscalização desses recursos do IPMF,
que são destinados à construção de moradias para famílias de
renda de até três salários mínimos? Será quea COHAB, como
coordenadora de gestão financeira, resolverá o problema?
Creio que esse pessoal ainda ficará mais 10 anos debaixo de
chuva.
O Sr. Mauricio Carpolina Libânlo - Essa vinculação de
recursos do IPMF já está definida. Haverá essa destinação de
recursos para programas habitacionais. Entretanto, pelas
informações que tenho, ainda não está definida a porta de
entrada desses recursos. Sei ainda que existe a proposta de
um Fundo Nacional de Moradia Popular, em tramitação no
Congresso Nacional. Trata-se da junção de várias propostas
de criação de fundos. Existe uma proposta dos Secretários
Estaduais de Habitação e existe outra proposta do Fundo
Nacional de Moradias Populares. projeto de iniciativa
Popular. que deu entrada no Congresso Nacional, no ano
passado, com mais de 800 mil assinaturas. Essa preocupação
que você tem é a que nós todos temos também. Queremos saber
como esses recursos chegarão na "ponta da linha" e como eles
serão aplicados. Acho que a melhor garantia para o
direcionamento da aplicação desses recursos são os
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movimentos populares. A partir da entrada desses recursos na
ponta do setor da produção habitacional, essa aplicação de
verba deve ser devidamente fiscalizada por aqueles que
diretamente deverão ser beneficiados, ou seja, os movimentos
organizados de moradia -
O Sr. Evaristo Galdino Matos - Se formos esperar a votação

desse projeto de iniciativa popular que vai ao Congresso,
não teremos uma solução imediata. Isso vai demorar mais ou
menos uns cinco anos, como aconteceu com a votação da Lei de
Diretrizes e Bases. E ai, como fica esse pessoal que está
debaixo da lona? Se formos esperar a iniciativa popular.
essas pessoas não vão sair de onde estão.
Este seminário não decidiu nada sobre isso. Acho que cabe
aos Prefeitos ou aos Vereadores, conforme disse o
companheiro do grupo, convocar uma conferência para se
discutir a criação de um conselho para administrar esses
recursos, a fim de se resolver a questão de imediato, O IPMF
é provisório, e é preciso resolver rapidamente o problema
dessas pessoas que estão morando debaixo do viaduto.
O Sr. Mauricio Campolina Libânio - Eu falava com o Sr.
Galdino que a sua preocupação também era a minha. A grande
prioridade emergencial, hoje, é esse pessoal que não passa
nem perto dos sistemas usuais de financiamento. Antigamente,
a favela representava a situação mais baixa de qualidade de
moradia. Hoje, ela está num nível intermediário. O que se vê
hoje são acampamentos, com pessoas doidas para virarem
faveladas
Entendo a preocupação que você tem com a agilidade da
chegada desse dinheiro, para atender á situação de
emergência que existe hoje. E preciso definir rapidamente
como esse dinheiro vai entrar no circuito da produção
habitacional, proporcionando moradias para essa população.
Isso é uma coisa grave. Se ele entrar por via do Sistema
Financeiro da Habitação,nas condições em que ele atua hoje,
realmente quem está de fato precisando não vai ser atendido.
Inclusive, não sei por que esse IPMF tem que ir para

Brasilia para depois voltar ao município. Por que não criar
mecanismos para que esse dinheiro, à medida que fosse sendo
absorvido pelos Bancos, entrasse diretamente no circuito de
produção habitacional, por via dos municípios?
O Sr. Coordenador - Há mais uma consulta , do Sr. Bruno
Wanderley, advogado da Prefeitura de Nova Uma. Passo a
palavra a ele e solicito que mencione qual das pessoas da
Mesa ele quer que responda a sua pergunta.
o Sr. Bruno Wanderley - A minha pergunta foi um pouco
prejudicada pela abordagem que foi feita pelos demais
coordenadores, principalmente pelo Dr. Heraldo. Mesmo assim,
gostaria de fazer uma indagação ao Dr. Paulo Gaetani.
Primeiro, pedindo licença à Mesa, queria dizer que muitas
pessoas aqui atrás estão consultando-me, querendo saber quem
é o Dr. Paulo Gaetani. Pelo que conheço dele, devo dizer que
é um dos autores do mais sério plano diretor desta Capital,
feito à época em que ele era engenheiro da Prefeitura.
Durante quase duas décadas, foi Delegado Regional do BNH
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em Minas Gerais. Então, ele falou de cátedra sobre o assunto
Sistema Financeiro de Habitação.
Dr. Paulo, a abordagem é que o SBPE realmente não financiou
a classe baixa como deveria ter financiado, já que
arrecadava e continua arrecadando bastante. O sistema
desmoronou antes mesmo do fechamento do BNH. Acontece que a
caderneta de poupança, para fins de financiamento da classe
média baixa, é inadequada. Ela tem um rendimento muito alto.
Tem que ser remunerada com juros e correção monetária, acima
do FGTS, inclusive. Não dá para atender á classe baixa,
apenas à classe média e à classe alta. O SBPE ficou nisso e,
hoje, está nas mãos de conglomerados financeiros. Grandes
Bancos, hoje, mantêm a caderneta de poupança.
Minha pergunta vem em seguida: será possivel que ficaremos
dependendo, no caso das COHAB5, de recursos provisórios do
IPMF ou do Fundo de Desenvolvimento Social? A COHAB poderá
repassar isso, fazer um refinanciamento no órgão máximo,
talvez na Caixa Econômica Federal, não sei. Não seria
possível que o SBPE também fizesse tal como anteriormente se
fazia com as cooperativas - operações de repasse? Ou como o
RECON, um grande programa, que foi extinto, que degringolou,
porque muita gente que tem seu terreno não necessita de
financiamento de aquisição, mas de financiamento de material
de construção. O RECON era um tipo de financiamento que
dava, inclusive, apoio logístico à indústria e ao comércio
de material de construção.
Não seria possível ao SBPE estudar uma forma, fazer alguma
coisa para ser inserido nesse contexto, aliviando um pouco a
carga de um empréstimo oficial dos recursos do Governo, ou
dos recursos provisórios de imposto a ser criado ou do Fundo
de Garantia que, como o próprio conferencista nos disse,
está correndo um risco danado em função da recessão e de
tudo o mais?
Gostaria de ouvir a sua opinião, como entendido que é: O

q ue o SBPE pode fazer para atender á classe de baixa renda?
O Sr. Paulo Gaetani - O grande dilema da colocação do SBPE,
que é a aplicação dos recursos da poupança, como dos
recursos do Fundo, é compatibilizar o custo do dinheiro com
a capacidade de pagar. Na área do Fundo de Garantia, o que o
BNH procurou fazer é o seguinte: o custo do dinheiro do
Fundo de Garantia para o banco era estimado em 5.1% ou 5,2%
ao ano, além da correção. Então, o que o BNH fazia? Pegava o
RECON, que não era necessariamente um programa habitacional
- era um programa para facilitar a comercialização de
material de construção - e aplicava a 8%. Ao aplicar a 8%,
conseguia uma margem de 2.7% a 2,8%, que permitia fazer um
empréstimo para a COHAB a 2%. Nessa brincadeira, muita gente
recebeu dinheiro do Banco, pagando pelo retorno desse
dinheiro um diferencial de 3% a 4%, ou seja, pagando de 30%
a 40% menos do que o custo real do dinheiro. No próprio
SBPE, o q ue se tentou foi dividir as aplicações. Liberou-se,
inicialmente, uma faixa, se não me engano, de 20% a 25% - a
chamada poupança livre -, que podia, inclusive, ser
aplicada, não em habitação, mas em equipamento urbano, que
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são empreendimentos comerciais com outras possibilidades de
custo e de remuneração. E exigia-se uma faixa com aplicação
mais baixa.
As aplicações da Caixa Econômica, tanto na faixa "a" quanto
na faixa "b", também obedeciam a um diferencial de juros. E
claro que isso está limitado. Quando se discute a
competência de um fulano, dizendo que ele pode pagar tanto
ou limitar tanto, muitas vezes nos arrogamos o direito de
querer regular a vida dos outros. Por exemplo, inventou-se
essa história de que com até três salários mínimos a pessoa
pode pagar. Se examinarmos, à luz da realidade, a situação
de um cidadão que ganha um salário mínimo e, considerando-se
o salário de setembro, veremos que ele ganha CR$9.000,00.
Admite-se, nesse caso,que o máximo que ele pode comprometer
é 20% do seu salário. Então, sobram CR$7.200,00 para ele
viver. Já um cidadão que ganha três salários mínimos está
ganhando CR$27.000,00. Admitindo-se que o máximo com que
ele pode contribuir é CR$5.400,00, sobram CR$21.600,00 para
ele viver. Assim, o que sobra para ele viver é quatro ou
cinco vezes mais do que o que sobra para o outro. Com
relação ao cidadão que ganha um salário mínimo, o cidadão
que ganha três é um milionário. Se chegarmos á conclusão de
que uma pessoa pode viver com um salário, o que ganha três
salários tem uma condição incomparavelmente melhor de vida.
O que é preciso verificar é até onde se pode ir e até onde
não se pode ir.
Houve uma reunião nossa, de gerentes, em 1974, em
Fortaleza, quando se discutiu exatamente isso: até quanto a
pessoa pode pagar. A certa altura, dei um palpite, que
acabou virando a mesa. Eles queriam comparar um dos
empreendimentos da COHAB, da primeira fase, que foram muito
bem-sucedidos, o Conjunto Caracol, em Andradas, numa época
em que os Deputados fugiam do BNH porque todo mundo tinha
medo da correção monetária. Por causa disso, o Deputado
Christovam Chiaradia me patrocinou lá um conjunto que foi um
sucesso, e foi comercializado em três dias. Até um Juiz de
Paz foi morar no conjunto. Eu não podia exigir do cidadão de
Andradas que a pé ia para o conjunto almoçar, a pé voltava
para o trabalho e a pé retornava à sua casa,o mesmo que de
um cidadão de São Paulo, que gastava três a quatro horas de
transporte para chegar ao trabalho.
O que me parece é que, dentro de parâmetros gerais, e isso

vale também para algumas apreciações feitas pelos relatores,
nada impede que você consiga soluções. O importante é que se
dê a oportunidade de se ter um financiamento
Você, por exemplo, achou que o RECOM é um grande
financiamento, mas é um financiamento caro. E um
financiamento de 10%, porque era justamente a saída para
subsidiar os financiamentos da COHAB. Muitas das porretadas
que o Banco levou na vida decorrem disso. Na parte de
saneamento, o modelo do PLANASA e das Companhias Estaduais
de Saneamento foi montado de acordo com o perfil financeiro
de cada Estado. Como São Paulo é um Estado rico, a média da
população tem renda maior, levava dinheiro a 10%. E como o
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Amazonas não tinha poder aquisitivo, levava a 2%. São Paulo
nunca aceitou isso. Ele sempre protestou e reclamou, porque
fazer ação social é muito bom quando são os outros que a
fazem. Quando cai no bolso da gente, a conversa é outra.
Acredito que não existe uma solução única para quem queira
fazer casa. Em um certo momento uma pessoa pode fazer um
tipo de empreendimento e em outro, não. Existindo a
possibilidade de alternativas, haverá uma condição melhor de
se chegar á sua destinação. Basicamente, isso foi sempre a
nossa convicção. Com o SBPE, faz-se um dinheiro mais caro,
com uma remuneração de 6%, quando a do Fundo era de três. Os
empréstimos do SBPE devem custar mais do Que 05 feitos com o
Fundo de Garantia.
Aliás, esse é o ponto fraco de uma dessas resoluções lidas
hoje, de que o Fundo passe para 6%, o que representa um
aumento de pelo menos 30% a 35% de qualquer empréstimo feito
com o Fundo de Garantia.
O programa do Fundo - é ai que está a mensagem demagógica
do Fundo, como a apresentada hoje - não é de rendimento de
dinheiro. O Fundo é um pouco do meu dinheiro, com o qual
estou realizando uma poupança compulsória e, com isso,
garanto um pecúlio, no caso da minha aposentadoria, ou
garantindo recursos para adquirir a casa própria ou o
seguro-desemprego.
Para nós, pode parecer muito esses 8%. Há um mês atrás,
entretanto, li num comentário da "Gazeta Mercantil" a
respeito de Singapura, hoje apresentada como símbolo do
desenvolvimento e cujo programa habitacional é elogiado em
toda parte, que o cidadão paga para resolver o problema da
casa própria 20% do que ganha.
Essas mágicas de querer fazer dinheiro não acontecem. Com
relação á habitação temos mil mágicas em vários lugares. Se
não me engano, chegamos, agora, ao Projeto Paraíso, em
Araguari. Uma casa de um quarto custou 0,14 salário mínimo-
As casas do primeiro projeto da COHAB. em Mariana, também
foram por ai. Isso tudo foi feito por meio de uma série de
expedientes. No Brasil, nos últimos anos, tudo que aparece
como modernização e tecnologia acaba sendo mais caro do que
o que já está sendo feito. Nas condições de financiamento da
COHÂB, conseguiu-se aquilo que é um outro absurdo, do ponto
de vista econômico. O cidadão está comprando uma casa e paga
por ela menos do que o valor do aluguel dessa casa.
Há um limite, e nós nos defrontamos com faixas expressivas
de miséria e com um jogo de desorientação. Muita gente, em
vez de dar seu esforço, acha que tudo vai cair do céu. Se o
Pais fosse rico para investir sem volta, seria bom. Mas nós,
no Banco, trabalhamos com o dinheiro que temos que devolver.
Não tínhamos capacidade de fazer mágicas. Agora, se o
programa é a fundo perdido, etc., sem retorno, é fácil ter
grandes vantagens. A própria natureza do SBPE tem essa
característica- Ele é um pouco mais caro. Pode fazer alguma
ajuda, mas não faz parte da cultura do Banco Central e essa
é uma das brigas que o Banco manteve durante 20 anos. O
Banco Central tem outros argumentos, pensa de outra maneira.
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O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Sr. Célio Valadares
da Silva. Vereador à Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.
O Vereador Cólio Valadares da Silva - Dr. Paulo Gaetani,

não temos boas lembranças do BNH. Fui admitido na IJSIMINAS
como metalúrgico em 1971 e, em 1980, já ganhava cerca de
oito salários mínimos. O BNH construiu um conjunto
habitacional, com a empresa. Com a construção desse conjunto
habitacional, a empresa fez politicagem com os
trabalhadores, para os coagir a concordar com os salários
pagos, uma vez que estaríamos recebendo a casa. Mas mais de
50% do nosso salário ficava comprometido com essa casa. Não
aceitei a proposta e, em um pequeno espaço de tempo,
consegui construir uma casa de 200m2. com toda a infra-
estrutura. Tomei a decisão e, no espaço de um ano e meio,
com meu salário, com muita dificuldade, consegui construir.
Os companheiros que receberam a casa da empresa ficaram
enterrados até o pescoço, nas dividas. Muitos tiveram que
dar seu Fundo de Garantia e não conseguiram amenizar as
condições de pagamento.
Então, por conhecer a história do BNH, eu gostaria que, se
for verdade, o senhor confirmasse o que penso. O que podemos
perceber é que o BNH sempre esteve voltado para atender
empresas estatais. Nem os funcionários das empresas estatais
tinham direito a uma casa com condições dignas de pagamento
nem pessoas que não trabalhavam em empresas estatais.
Quando o senhor coloca a questão dos 5 anos, a questão do
Fundo de Garantia, entendemos que isso tira o direito dos
outros trabalhadores, porque me parece que em torno de 75%
dos trabalhadores são autônomos ou trabalham em empresas que
logo os demitem.
Parece-me que o senhor reafirmou que esses 5 anos em que o
indivíduo trabalha são bons como forma de fiscalizar o
Fundo. Sinceramente, tenho dúvidas e gostaria que o senhor
explicasse isso.
O Sr. Paulo Gaetanl - Vamos por partes. vamos começar pelo
fim. O fato de você perder ou trocar de emprego não o obriga
a levantar o Fundo. Se você for mandado embora sem justa
causa, pode levantar o Fundo, mas não é obrigado. Levantar o
Fundo no momento em que ocorre a demissão é um dos grandes
equívocos e uma das maneiras como muitos trabalhadores jogam
seu dinheiro e seu patrimônio fora. O empregado nunca recebe
tanto dinheiro quanto no momento em que é mandado embora.
Ele tem um período de férias parciais ou vencidas, um
período de décimo-terceiro, aviso prévio. Então, é normal
que aquele que está saindo do emprego ponha no bolso 2 ou 3
meses de salário. Mas, mesmo assim, todos vão em cima do
Fundo, porque não acreditam nele como seguro para o futuro.
Então, existe um prémio para quem deixar o Fundo no Banco:
para quem não mexer no Fundo será dado um empréstimo no
futuro. Isso não vai valer para você que já tem muitos anos
de serviço, mas para quem começar a trabalhar hoje é um
grande incentivo.
Quanto ao outro problema que você está dizendo, deve dizer
respeito ao Projeto Empresa - PROEMP -, que foi um
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programa desenvolvido em Ipatinga, com a Enga. Maria Emilia
Valadares. O programa foi feito para aqueles funcionários
que tivessem condições de participar. O Vale do Aço foi
muito interessante para a história do Banco. Falar em BNH no
Vale do Aço em 1965, 1966, 1967, era falar do diabo, porque
o pessoal da USIMINAS tinha conseguido, em 1963, um dissídio
coletivo automático. No dia da Revolução de 1964, era para
todos terem tido 100% de aumento. Foi feito um convénio com
o Banco, permitindo a venda de habitações que já existiam
para os funcionários. Com a inflação da época, esses valores
foram subindo de uma maneira maluca. E ao mesmo tempo alguns
empresários resolveram lançar alguns pianos no mercado e,
com aquela inflação, também acabaram perdendo.
Alguns anos depois, fizemos a Cooperativa Habitacional de

Caladinho. Com 200 UPCs, hoje US$1.200,00, construímos o
Conjunto Caladinho 1, que possui casas germinadas, de 54m2,
com laje. E dentro do custo estão o preço do terreno e
vários outros, inclusive o de um poço artesiano. As ruas
foram pavimentadas, numa experiência que se fez em
pavimentação de concreto. A partir de então, tivemos
condições, junto com Ademar Carvalho Barbosa, de lançar a
cooperativa para os metalúrgicos da USIMINAS, inclusive o
Cariru, onde ninguém hoje sonha que aquele conjunto foi
feito dentro de um programa habitacional. Depois disso, em
função do êxito da aceitação desses programas, partiu-se
para esse outro programa, que é o Programa Empresa.
Mas, para responder a sua pergunta, se você conseguiu com a
sua própria competência, fazer uma casa, você gastou bem
menos. Mas você não pagou imposto para ninguém. Se um
pedreiro fizer a sua casa e, na base da permuta, conseguir
carpinteiros, bombeiros, etc., ele estará reduzindo o preço
da casa em mais de 50%. Mas para comprar esse material, você
deu os seus pulinhos. Ponha tudo isso na ponta do lápis e
você verá que realmente existe um gasto ai. A grande
preocupação de quem tem que gerir programas é evitar que
esses custos sejam excessivos. Passei 20 anos ouvindo dizer
que eu ia quebrar os empresários. Um dos pontos Que nos dava
bons resultados financeiros é este que eu procurei
ressaltar: é preciso ter dinheiro a tempo e a hora. Nós
chegamos, no programa de cooperativa, a ter duas medições
por mês e a pagar uma fatura em 3 dias.
Agora, o dinheiro tem dois custos diferentes. Para o BNH,
se o dinheiro estava sobrando, ele tinha que comprar Letras
do Tesouro, que rendiam um valor X. Ele não podia especular,
porque tinha que aplicar naquilo, e acabou-se. Mas, para o
particular que está em apuros, às vezes o dinheiro vale duas
ou três vezes mais.
Mas, se você teve condições de resolver a construção da sua

casa sem precisar recorrer a alguma coisa que foi produzida
industrialmente, você fez bem. Você teve seus apertos, deu
seus pulinhos, mas você quis ter casa e fez força para ter
casa. A grande maioria do pessoal que reclama está
reclamando porque quer que o negócio caia do céu, de graça-
0 Vereador Ceilo Valadares da Silva - Exatamente.
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O Sr. Coordenador - Informo ao prezado Vereador que ele
pode fazer uma pergunta de cada vez. Pode inscrever-se para
falar novamente, mas não seguidamente.
O Vereador Célio Valadares da Silva - Gostaria sã de
finalizar, dizendo o seguinte: hoje, em Ipatinga, existe o
mutirão de autogestão, envolvendo pessoas que saíram de
debaixo da ponte e estão morando em casas de 39m2 com toda a
infra-estrutura. Apesar disso, nem sequer discutiram quanto
e como irão pagar, o que prova que o mutirão de autogestão é
uma alternativa, porque foge do monopólio.
O Sr, Coordenador - Gostaria, mais uma vez, de chamar a
atenção para o seguinte: que as perguntas sejam claras,
objetivas, concisas e sucintas, pois há muitas perguntas,
aqui, para serem atendidas.
A seguir, uma pergunta do Sr. Raimundo Pereira de Oliveira,

do Fórum Popular Comunitário, do Alto Vera Cruz e Taquaril.
O Sr. Raimundo Pereira de Oliveira - Gostaria de ler uma

moção de repúdio pela violência.
O Sr. Coordenador - Isso foge, completamente, ao espirito

da reunião. Gostamos de ser bastante democráticos, mas, como
há várias perguntas e o fórum de discussão é sobre moradia,
numa outra oportunidade, quando discutirmos a violência
urbana, teremos muito prazer em recebê-lo. O senhor vai nos
desculpar, mas esse não é assunto pertinente ao que se
discute agora-
0 Sr. Raimundo Pereira de Oliveira - Perfeitamente.
Entretanto, entendo que a falta de moradia também é uma
violência, no sentido de que a cidadania do povo lhe é
retirada. Não é uma violência criminal, mas...
O Sr. Coordenador - Creio que uma das grandes preocupações
de todas as cidades, não só das grandes mas também das
médias, é o problema da violência urbana. O senhor está nos
chamando a atenção para um problema sério, grave e que deve
merecer da Assembléia Legislativa, com essa preocupação de
ouvir a , sociedade, um painel específico sobre violência
urbana. E uma sugestão que o senhor está nos dando, mas não
podemos sair do assunto que ora discutimos, isto é, o
problema da moradia.
Vou passar a palavra para o Sr. Alcides Pereira da Silva,
representante do Fórum Popular Comunitário do Alto Vera Cruz
e Taquaril. Mas, como o Sr. Alcides foi cadastrar-se como
Coordenador do movimento, com a palavra, o Sr. Nilo Martins,
de Ipatinga, que deseja fazer uma pergunta oral.
O Sr. Nilo Martins - Em Ipatinga construímos 200 casas,
através do sistema de mutirão, de auto-gestão. Não
definimos, ainda, a quantidade que cada participante do
mutirão irá pagar. Isso será definido quando da criação do
Fundo Municipal de Habitação.
Outra questão é com relação ao IPMF, que está pouco
explicado até hoje. Quando mandamos um projeto para
Brasília, pedindo financiamento para moradia, os recursos
são liberados meses após, sem correção monetária. Com  o IPMF
podemos estar correndo o mesmo risco, isto é, mais uma vez o
Governo Federal poderá estar ganhando juros e correção
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monetária com esse dinheiro e o repasse aos municípios
poderá também ser feito sem correção monetária.
Outra questão se refere ao subsidio á família de baixa
renda. Vi a proposta do Grupo 5, colocando a questão de
isenção de ISS e TCMS para construções de até 70m2. Tenho
uma preocupação, porque o BNH favoreceu muito os
empresários. Será que com isso não irá também beneficiar as
empresas de construção civil? Certamente não vão fazer uma
construção de 70m2, e sim de 200m2 ou 300m2. Gostaria que
você avaliasse isso, e, se possível, que o Dr. Paulo se
manifestasse sobre a questão.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Maurício

Campol ina.
O Sr. Mauricio Campolina - Primeiro, em relação ao IPMF. Do
jeito que a coisa está indo, o IPMF deve cair no Ministério
da Ação Social. Pelas noticias que temos, existe hoje, em
termos de demanda, 4 mil solicitações de municípios. Vimos
que não podemos falar numa produção de moradia muito
limitada. Não podemos falar, em Belo Horizonte, em 200 a 300
moradias. Estamos precisando de 20 a 30 mil moradias, até
como forma de repor estoques e baratear o custo geral de
moradia.
Mais uma vez, lanço a minha preocupação com relação ao
IPMF. A hora em que o Ministério de Ação Social começar a
atender municípios com solicitação de algum projeto, duvido
que este município possa vir a receber outro financiamento
do Ministério de Ação Social. E muito pouco dinheiro para
muita demanda. Falo com muita propriedade sobre Ipatinga,
porque durante alguns anos tenho trabalhado lá. Ipatinga é o
melhor exemplo do que se pode fazer com recursos da própria
municipalidade, de acordo com o principio da redistribuição
da renda que é gerada no próprio município- O dinheiro da
habitação está dentro das Prefeituras. Compete a elas
direcioná-lo para a parcela da população que dele mais
precisa. Hermínia Maricato falou aqui, ontem, que, na hora
em que se fala em dinheiro para a casa própria, ele nunca
aparece- Mas não falta dinheiro para obras públicas e
custeios, ás vezes desnecessários.
Com relação à diminuição de custos, acho que a questão da
política habitacional é fazer com que a apropriação, nesses
municípios, seja feita pelo usuário e pelo mutuário da
moradia. Se você vai diminuir custos em cima do material de
construção, se você vai diminuir custos de INSS com relação
a recolhimento e a outros custos, é para ter garantia de que
essa diminuição de custos vai ser utilizada por quem está
beneficiando-se daquele financiamento. Senão, não faz
sentido Diminuir custos para beneficiar empreiteiros é
muito sério.
O Dr. Paulo andou falando em UPC, que era a moeda antiga do
BNH, e hoje é UPF Trabalhei num programa em que o metro
quadrado de construção habitacional custava cinco IJPCs. A
UPC hoje tem uma relação muito próxima com a UPF, e a COHAB,
que é a Companhia Habitacional, está comercializando imóvel
a 30 JPF. Temos uma situação de preço relativo muito grande,
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em relação ao que se produzia há alguns anos e o que é
possível produzir hoje. O pessoal de Ribeiro de Abreu
conhece muito bem um conjunto da COJAN em que o custo de
comercialização está perto de 50 UPFs por metro quadrado.
Por causa disso, é um conjunto sem condições de
comercialização e está abandonado. E um exemplo claro da má
aplicação dos recursos dos trabalhadores.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Silas Virgilio,

que vai fazer a sua pergunta.
O Sr. Suas Virgílio - Minha pergunta é dirigida ao Sr.

Paulo Gaetani.
o senhor falou que o Programa Pró-Morar foi dos melhores
programas feitos no passado, em Belo Horizonte. Gostaria de
saber se esse programa foi discutido antes de ser entregue à
população com a infra-estrutura que constava no projeto.
O Sr. Paulo Gaetanl - Cada programa era montado em

determinadas condições. Dentro da idéia do Pró-Morar, estão
os projetos denominados de "João-de-Barro". Nesses projetos,
o que se previa era o seguinte: 120 UPCs de financiamento
para o mutuário; 120 UPC5 de financiamento para infra-
estrutura, para a Prefeitura. Num programa desses, o
mutuário só arcou com metade do custo final. Em outros
programas, incluiu-se a infra-estrutura dentro da parte do
mutuário. Isso, observando-se as condições de cada caso.
As experiências em todos os programas alternativos em que
houve acompanhamento foram muito boas. Citei as experiências
de Pouso Alegre e Barroso, pois deste seminário participam
Deputados que foram Prefeitos dessas cidades. Mas tivemos
uma experiência muito interessante em Varginha, com o hoje
Deputado Dilzon Meio. Para facilitar o empreendimento, os
funcionários da Prefeitura que participaram da construção de
100 casas receberam 2 meses de férias, todos ao mesmo tempo.
A Prefeitura não podia dar nada, mas garantiu o pagamento
aos funcionários . Um sábado à tarde, apareci por lá e
encontrei um trabalhador que estava pondo azulejo decorado
na sua cozinha. Uma experiência desse tipo também foi feita
com o falecido Deputado Sette de Barros, em Oratório,
Distrito de Ponte Nova. Foi um empreendimento para atender à
população ligada à usina canavieira. Com  o ex-Prefeito de
Juiz de Fora, o hoje Deputado Federal Tarcísio Delgado,
fizemos três experiências desse tipo.
Tudo isso dependeu do interesse das pessoas envolvidas. Na
mesma Juiz de Fora, tivemos o Projeto Milho Branco, que hoje
acabou se tornando um belo conjunto. Era um conjunto que
envolvia terrenos para a indústria e terrenos para a
habitação. Lá tivemos um atraso de quase seis meses, pois os
ilustres colegas engenheiros e arquitetos ficaram brigando
durante seis meses para saber qual seria o melhor projeto.
Quer dizer, de vez em quando alguém resolve inventar a roda
e dizer que a roda dele é diferente da dos outros. Assim,
perdemos tempo e condições.
O Sr. Coordenador - Há uma pergunta para o Dr. Paulo
Gaetani do Sra. Dersolina Silva: "Qual a maior dificuldade
encontrada nas vendas dos conjuntos, principalmente os
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conjuntos mais novos. Não há como baixar o preço das
moradias? Não há possibilidade de se vender para pessoas de
até dois salários mínimos?"
O Sr. Paulo Gaetanl - Praticamente, todos os conjuntos que
está ai, hoje, em Belo Horizonte e em outras cidades, para
serem comercializados, estão inteiramente fora das condições
de mercado. Foi o grande equivoco do Governo Collor. Meteu-
se pau na COHAB. A COHAB não serve, pá.. pá.. pá! O momento
é de se falar na iniciativa privada. Confiou-se á iniciativa
privada toda responsabilidade por um conjunto social. Quando
o empresário é empreiteiro, eu estabeleço com ele:"Te pago
tanto pela obra. Isso é tudo. Num belo momento, como não se
quis colocar a COHAB no meio, o empresário ficou encarregado
de arregimentar os candidatos, montar o esquema, fazer os
estudos e vender. Teoricamente, respondendo pela venda. Se
as unidades não fossem vendidas, ele teria de arcar com
isso. No papel, isso é lindo, mas come os preços que
apareceram, quem conhecia o setor sabia que dificilmente
haveria um mercado para comprar os conjuntos. Como não havia
nada, geralmente em época em que falta alguma coisa, aparece
o ágio. Não é o que acontece com os automóveis? Esse
problema acabou se agravando, por dois motivos. Um dos
motivos foi que entramos numa espiral inflacionária, e O
outro foi o problema da depressão de empregos. Ao mesmo
tempo em que a unidade foi subindo de preço, foi diminuindo
a quantidade de gente que tinha competência para comprar.
Agora, para sorte dos empresários, surgiu um fato que
permitiu a eles pular fora do risco a que se submeteram.
Houve um enxurrada de projetos aprovados pelo Ministério da
Ação Social, faltou dinheiro, e.então, todo o mundo passou a
ter uma desculpa, dizendo que não podiam acabar o conjunto e
comercializar porque houve demora na liberação dos recursos.
Estou fora do circuito, mas, pelo que tenho visto em
jornais, especialmente em algumas fotografias de conjuntos
no interior de São Paulo, embora saiba que São Paulo, em
termos de poder aquisitivo, é um outro pais, tenho minhas
dúvidas se hoje não seria muito melhor a Caixa comercializar
alguns conjuntos como estão. Porque muitas casas pararam no
meio da construção, o pessoal veio e roubou tudo. Hoje estão
depredadas, e a Caixa terá de recomeçar a construção. Então,
fora os encargos financeiros, teremos uma obra feita duas
vezes. Vai ser uma loucura, o conselho Curador do Fundo de
Garantia já andou discutindo, para se tentar reduzir juros
e facilitar a comercialização. Não vi os projetos um por um,
nas, pelo que tenho sabido, há conjunto que não vai ser
vendido de jeito nenhum. E prejuízo na certa. Então, não
seria o caso de se pensar que talvez fosse melhor perder 50
e ficar como está do que completar e perder 100?
Essas são as conseqüências das tais ações impensadas do

Governo, que são bonitas, mas, como um projeto leva de um a
dois anos para amadurecer, nem sempre as condições do
momento do lançamento se repetem no momento da entrega.
A Sra. Dersollna Silva - Não há como pensar nesses
conjuntos para a população de baixa renda, que ganha até
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três salários mínimos, e negociar com esse povo? Se estamos
tratando de habitação e existem tantas habitações vazias,
por que não negociar essas habitações com os nossos
trabalhadores?
O Sr. Paulo Gaetant - Em caso de calamidade social, isso
pode ser feito. No caso das enchentes de 2/1/83, quando
houve aquela mortandade de mais de 55 pessoas no Arrudas e
milhares de pessoas ficaram desabrigadas, a solução que se
conseguiu para viabilizar o problema foi o Conjunto Morro
Alto, que já estava em fase de comercialização e ia
representar uma entrada liquida de dois bilhões para a
COI-IAB-MG, só em taxas de administração, e foi resolvido que
seria transferido com finalidade social, O BNH reduziu o
preço para a metade do que devia ser, e, com isso, foi
possível transferi-]o para o pessoal atingido pela enchente,
inclusive pessoas que estavam acampadas num terreno em Venda
Nova.
Em casos como esse é que se encontram nossas dificuldades
em todos esses processos de propriedade e responsabilidade,
porque, se todo conjunto que alguém acha que tem competência
para fazer e vender, o poder público tiver que assumir e
arcar com os custos, vamos endossar a política de privatizar
os lucros e socializar os prejuízos. Essa política não leva
a nada.
A Sra. Dersolina Silva - Mas o prejuízo total não seria
maior se fosse demolido esse conjunto?
O Sr. Coordenador - Informo á Sra. Dersolina que ela não
pode fazer nova pergunta. E apenas uma intervenção. A
senhora pode se inscrever para fazer nova pergunta depois.
Temos agora uma consulta do Sr. José Nilton Pereira da
Silva, Vice-Presidente da Federação das Associações
Comunitárias de Vilas, Favelas e Conjuntos Populares, ao Dr.
Maurício Campolina Libânio.
O Sr. José Nílton Pereira da Silva - Complementando a
palavra do nosso amigo Garcia, acho que o pessoal do
Taquaril, do Ribeiro de Abreu e do Lixão não pode esperar
pelo IPMF. Tem que haver união da sociedade, dos Poderes
Legislativo. Executivo e Judiciário, dos movimentos
populares, das Igrejas para tentarem resolver,
imediatamente, o problema do pessoal que está debaixo da
lona.
Na questão da área de risco, são 224 favelas e vilas em
Belo Horizonte, e existem milhares e milhares de famílias
nessa situação. Temos que elaborar um projeto imediato para
resolver o problema desse pessoal e apresentá-lo em Brasilia
para resolver esse problema, juntando os movimentos todos: a
URBEL, os órgãos públicos, a Igreja e toda a sociedade.
Pergunto: a URBEL tem algum projeto para resolver o problema
do pessoal das áreas de risco em Belo Horizonte?
O Sr. Mauricio Campolina Libânio - Projeto tem. Não tem
dinheiro. Esse é um grande problema que eu coloquei nas
minhas observações. O problema é tão antigo quanto a
sociedade brasileira. Até hoje, não conseguimos uma
situação de ter recursos constantes e renovados. E isso que
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o seminário está buscando, para atender a esta prioridade
que é zero em Belo Horizonte, ou seja, o atendimento a esse
pessoal das áreas de risco e aos que estão acampados, numa
condição subumana. A URBEL tem-se mobilizado com relação a
isso. Herdamos uma situação histórica de carência
habitacional. O Governo anterior tinha um raciocínio de não
se construirem casas em Belo Horizonte, para não atrair
imigração. Por isso, não foram produzidas moradias em Belo
Horizonte, de forma sistemática. Houve algumas ações
emergenciais. nas q ue ficaram muito aquém das necessidades.
Transfiro para o conjunto do seminário esse problema. As
necessidades são identificáveis. Onde estão os recursos para
se fazer isso é que é minha dúvida, assim como é a sua.
O Sr. José Pereira da Silva - Esses acampamentos em Belo
Horizonte e todo esse problema das áreas de risco nos
envergonham. Esse problema já poderia ter sido resolvido há
muito tempo. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Temos aqui a pergunta do Pe. Pielulgi,
da arquidiocese, dirigida ao Sr. Paulo Gaetani: "O que o
senhor acha da forma de produzir habitação e autoconstrução
com material a fundo perdido e terreno público, como nos
Conjuntos Felicidade e Capitão Eduardo?".
O Sr. Paulo Gaetani - Isso parece provocação, construir num
terreno que foi comprado por uma administração, que pensou
no futuro para fazer um depósito de lixo para a cidade. Foi
um crime contra a cidade. Era um terreno que nunca podia ter
sido oferecido para habitação. Durante anos e anos
ofereceram esse terreno ao BNH, nas era dos tais terrenos
que são caros para projetos de baixa renda. Talvez, para
projetos de luxo, alguém poderia utilizá-lo, nas a posição
não indicava. O fato é que fazer um programa naquele local
foi um desacerto completo, pois havia uma destinação que
correspondia a uma necessidade e iria resolver um problema
q ue hoje já é premente para a cidade. Naquela mesma ocasião,
o famigerado BNH tinha proporcionado recurso para a
urbanização de 3 mil lotes - o dono do programa está ai
fora, é o Leopoldo - dentro do Distrito Industrial do
Jatobá, ao lado do Barreiro. Mas não interessou á
administração conduzir ninguém para lã. Levar alguém para
um terreno onde havia financiamento do BNH devia ser um
estigma, algumsacrilégio. Então, preferiu-se fazer a
aventura que foi feita na cidade.
O Sr. Coordenador - A outra pergunta é de Efigênla de Matos

Amélio, da Sociedade Beneficente do Bairro União: "Não só a
favela, mas todos que pagam aluguel estão em dificuldade.
Está tudo tão difícil! Muitos estão deixando de comprar as
coisas necessárias á família, como remédios e alimentos.
Como não existe mais o BNH, o que poderia ser feito para
todos, também para os mutuários que não têm condições de
pagar aluguel? Quero saber o que posso passar para as
pessoas".
D. Efigênia não diz a quem dirige a pergunta-
0 Sr.... - Essa questão do mercado de aluguel apareceu em
nosso grupo, inclusive introduzimos a idéia de que investir
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no mercado de aluguel é bom. Houve um certo rechaço dos
setores populares da idéia de o aluguel ser uma solução para
as famílias de renda baixa. Defendemos a idéia de que quando
se investe para prover o mercado de habitação com aluguéis,
está-se diminuindo o valor dos aluguéis. E quando se diminui
o aluguel de famílias de classe média, também há uma
diminuição dos aluguéis para os setores de baixa renda.
Portanto, é necessária a indução de investimentos no mercado
de aluguéis. Geralmente, esses investimentos são feitos
pelas empresas privadas. Então, a oferta de habitações para
o mercado de aluguéis significa o decréscimo do valor do
alugue] de todos. E de ressaltar que o pouco investimento
que foi feito na construção de casas para as classes média e
baixa significou um crescimento muito grande dos valores dos
aluguéis. Inclusive, em muitos países desenvolvidos, como a
França, o aluguel é visto como uma alternativa. Existem
países em que até existem subsídios para o pagamento de
aluguel, para certos tipos de famílias. Creio que o Governo
precisa pesquisar mais o mercado de aluguéis; haveria maior
oferta de casas, e aluguéis mais baixos.
O Sr. Coordenador - Esta pergunta é de Jerry Clay Amarante,
Presidente da Associação Beneficente e Comunitária dos
Moradores do Bairro São Vicente, e é dirigida ao Sr. Paulo
Gaetani. "Esse programa Pró-Habitar de obra, mutirão e
financiamento de baixa renda poderá aprovar a realização do
Projeto Habitação do Parque São Vicente?'.
O Sr. Paulo Gaetanl - Não conheço esse projeto. Mas

qualquer projeto que se enquadrar nas condições do programa
deve ser realizado. Entretanto, ouvi duas observações feitas
neste Plenário pelo Dr. Campolina, que são corretas. A
primeira se refere ao IPMF, e até já ressaltei o assunto em
minha exposição. Foi uma surpresa a apresentação dessa
emenda, que foi aprovada. Nesse sentido, o Secretário Mauro
Lobo e seus colegas souberam fazer bem o "lobby" da
habitação. Agora surgiu uma segunda discussão. Os
Secretários de Habitação se empenharam nessa q uestão, dentro
da idéia de trazer esses recursos para cada Estado, e dentro
de cada Estado deve ser feita uma análise desse recurso.
Está patente que o Ministério, q ue também anda sem dinheiro,
está doido para ficar com esse dinheiro para fazer a sua
barretada. Normalmente, os Ministros ficavam satisfeitos em
ir aos Estados, assinarem os convénios, e ter aquela
cobertura. No momento, temos a impressão de que o pessoal do
Ministério está mais aguçado e querendo chegar á fonte. Eles
querem esquecer o Estado e o Governador. Eventualmente, isso
poderá criar um atraso, mesmo porque, como não havia uma
idéia do que deveria ser feito, o Ministério acabou tendo
esses Projetos Habitar-Brasil e Morar-Município. São
basicamente projetos emergenciais. Eles me lembram muito um
projeto que surgiu em um momento de aperto, o "João-de-
Barro". O pior é que quem ler toda a documentação exigida ao
município para participar do projeto, chega à conclusão de
que é impossivel ter essas condições. Apenas os bem-
afortunados municípios de mais de 100 mil habitantes terão
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bom proveito. Os outros municipios são capazes de gastar
mais dinheiro do que vão conseguir para o município.
Superada essa fase de dificuldade do projeto e da
complicação que exige, há um outro detalhe que, muitas
vezes, não só na área de habitação, compromete a ação
administrativa e política: a questão gerencial.
Elaborar alguns projetos é fácil; o difícil é passar para a
fase de atuação. E fácil conseguir programador, mas, arrumar
um gerente que "ponha a procissão na rua", costuma ser
dificil. Em nossa vida no Banco, tivemos mais de um
programa, que era bonito no papel, mas que na prática não
funcionava.
O grande desafio em relação a esses projetos será conseguir
a sua concretização. Pode ser que seja um projeto para
soltar dinheiro, sem precisar prestar contas, ou fazendo uma
prestação de contas apenas formal. Bem, para gastar
dinheiro, todo mundo tem competência. Mas, se for um projeto
para conseguir resultados e para ter que assegurar taxa de
retorno, ai a história é completamente diferente. Valeria a
pena, nesse caso, lembrar o que foi a aventura feita pela
Secretaria de Ação Comunitária no Governo José Sarney. Para
quem teve acesso à documentação bàsica, planilhas e
computadores, foi tudo uma maravilha. Eu mesmo, quando vi
que o Banco não estava se interessando, chamei um colega e
fui a Brasilia estudar o programa em Palácio. Na etapa da
concretização do projeto, foi aquela loucura, que só
resultou em escândalo por toda parte. Quer dizer, entre a
elaboração e a execução havia uma grande diferença.
Se esses programas forem do tipo em que se chama o Prefeito
e a ele se dá certa quantia para realizar obras, vai sair
alguma coisa. Dependendo do Prefeito, vai sair obra boa, ou
obra ruim. Estou vendo aqui os antigos companheiros da
Caixa Econômica Estadual. Num dos programas de maior sucesso
da Caixa, tivemos um Prefeito que pôs o dinheiro no bolso e
fugiu da cidade. Depois deu um trabalho enorme para
conseguir passar isso a limpo. A grande dúvida nessa questão
da habitação e nesses programas - vamos dizer não formais -
é justamente saber como conseguir concretizar a coisa.
O Sr. Coordenador - Para terminar, vamos ouvir a palavra do
Deputado Adelmo Carneiro Leão-
0 Deputado Adelnio Carneiro Leão - vou fazer algumas
reflexões com relação à questão da moradia, até porque
nesses quase três anos em que estou aqui tive oportunidade
de participar de una CPI sobre o problema do Pró-Habitação.
Pudemos constatar como a corrupção, a falta de planejamento,
o desmando e o desperdício causam mal a uma população. Das
120 mil unidades anunciadas pel,o Governo anterior, fomos
pesquisar e, pelo nosso levantamento, não encontramos 20 mil
habitações. Isso é para vocês terem uma idéia do descalabro,
da ofensa que o Governo do Estado de Minas Gerais, num
passado recente, fez á população, principalmente à de baixa
renda.
Outra coisa que verificamos - e depois queria ouvir o
comentário do Dr. Paulo Gaetani - refere-se à própria
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distribuição dessas habitações, o que é uma grande
preocupação. Â população organizada deve estar
permanentemente atenta para isso. As poucas casas
construídas foram distribuídas de modo irregular. Algumas
famílias receberam casas, porque realmente eram
necessitadas, mas isso era apenas para constituir a cortina
atrás da qual se vêem as maiores tramóias no Estado, por
meio das quais pessoas que não precisavam eram beneficiadas,
e grupos e empreiteiras eram favorecidos.
Esta é uma situação que não podemos admitir. Ficou muito

claro para mim que corrupção não é um ato unilateral; não é
uma coisa dos homens públicos. Ela está profundamente
disseminada e enraizada na sociedade. Pessoas que estavam lá
no movimento, representantes das associações, muitas vezes
foram coniventes e participantes desse processo. Então, essa
também é uma outra questão sobre a qual precisamos refletir
profundamente. Temos que combater com muita tenacidade a
corrupção, em qualquer lugar em que ela esteja.
Outra questão é o desperdício enorme que existe neste
Estado. Essas casas construídas pelo plano PAE, disseminadas
neste Estado, principalmente no setor rural, em função da
política agrícola polêmica que está instituída, fez com que
uma grande parcela de moradores das áreas rurais fossem para
as cidades, e essas casas estão fechadas. Existem ainda
algumas cidades, nas áreas de construção de barragens, por
exemplo,onde as empresas fizeram casas extraordinárias. Tive
oportunidade de visitar Fronteira, onde rumas tem dezenas,
centenas de casas fechadas. Esse desperdício também afronta
a dignidade do povo mineiro. Não podemos permitir isso.
E ai, mais uma vez, é a sociedade organizada - e não só o

poder público - que pode fazer um levantamento, acompanhar e
cobrar a utilização dos recursos que se estão perdendo ao
longo do tempo.
Também não posso deixar de cobrar do Governo mineiro, hoje,
a questão da impunidade. O Governo atual de Minas não
exerceu o poder de polícia, o poder de pressão, o poder de
cobrança e. inclusive, de demissão de funcionários
corruptos, provenientes da ação passada. O Governo não atuou
no sentido de punir, e a impunidade é o que de mais grave
existe hoje no Estado. O Judiciário é extremamente lerdo. o
Ministério Público não agiliza atividades no sentido de
garantir e estabelecer as punições necessárias para as
pessoas que roubam do povo através das instituições
públicas.
A Assembléia Legislativa tem um papel muito importante, no

sentido de agilizar as políticas conduzidas por propostas,
inclusive, da sociedade organizada. Estamos aqui,
possivelmente, no terceiro seminário. Fizemos um seminário
sobre terras públicas e outro sobre saneamento básico.
Desses seminários. saíram projetos de lei que estão sendo
conduzidos lerdamente na Assembléia. Quero alertar,
portanto, os companheiros presentes: o alicerce para este
seminário de moradia não vai ser construído agora. Ele
começará a ser construido aqui, ao encerrarmos o seminário
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de moradia. Quero, inclusive, parabenizar as equipes que
aqui trabalharam, até o presente momento, pelo seu empenho.
Mas, para garantir a execução da politica que se discute
hoje, é necessária a continuidade, através da ação do povo,
participando de modo organizado e cobrando desta Assembléia
Legislativa de Minas Gerais que ela seja mais ágil na
aprovação dos projetos aqui conduzidos.
Para encerrar, quero dizer,como companheiro do Prefeito de
Belo Horizonte, como alguém que acredita na politica da
Prefeitura de Belo Horizonte - e tenham a convicção de que o
que vou dizer não é uma cobrança à Prefeitura, mas o fato de
ver uma coisa que vai acontecer na realidade - que a
Prefeitura não poderá resolver os problemas de habitação de
Belo Horizonte, porque são graves, são crônicos, são maiores
do que as suas possibilidades. Mas a Prefeitura de Belo
Horizonte, com uma politica diferente da utilizada no
passado, necessariamente tem que mostrar empenho na questão
da moradia, e vai mostrar ao povo de Belo Horizonte que sabe
fazer e que vai trabalhar, de modo solidário, com todos os
homens de bem e com as instituições que querem colaborar
para o equacionamento da política habitacional desta cidade.
Um Participante - A cidadania é a única coisa que inibe a

corrupção. A cidadania é que busca a criação de conselhos.
Há uma resistência a criar conselhos, por via de Câmara de
Vereadores, por via de Prefeitura. Eles querem criar
conselhos à revelia, para tudo continuar na mesma.
O Sr. Coordenador - Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo
Gaetani, gostaria de dizer que um representante do
Ministério do Trabalho foi à minha cidade, na semana
passada, para falar sobre o problema de assinatura das
carteiras de trabalho dos trabalhadores avulsos. Nessa
conversa, ele me forneceu um dado que me causou espanto.
Existem, no Brasil, na área rural, 6 milhões de moradias
vagas, abandonadas. Acho que isso é profundamente sério e
grave. Sabemos que temos um déficit habitacional de 12
milhões de moradias, e 6 milhões de moradias já existem nos
campos, abandonadas. Creio que esse é um dado para profundas
reflexões e para se estudar uma politica que possa levar o
homem, com mão-de-obra desqualificada, morador de favelas,
de péssimas condições, ao campo.
Acredito que temos um programa maravilhoso no País, fruto
da inteligência de brasileiros, dando possibilidade aos
brasileiros, que é o Pró-Alcool. que está sendo sucatado por
interesses inconfessáveis de grupos internacionais. O
próprio Prã-Alcool, bem administrado, poderá ser a tábua de
salvação, porque dá colocação a essa mão-de-obra
desqualificada, representando, sem dúvida nenhuma, um
programa de segurança nacional
Essa é a observação que queria deixar à consideração dos

senhores. Eu tenho uma profunda fé no Pr6-Alcool, e ele está
sendo sucatado por interesses antibrasileiros. Ouvi
criticas ao Prô-Alcool, dizendo que iriamos estragar terras
com o plantio da cana. Basta sobrevoarmos o Estado de Minas
Gerais para vermos a quantidade imensa de terras ociosas no



535

Estado. Essa é, pois, uma crítica absurda que se faz ao Pró-
Alcool
Passo a palavra ao Sr. Paulo Gaetani.
O Sr. Paulo Gaetanf - A respeito das observações feitas, o
problema que foi assinalado com Furnas acompanhou,
praticamente, a maioria das usinas hidrelétricas. O exemplo
mais clamoroso foi o da Usina de Ilha Solteira, em São
Paulo. Como era em uma região onde os empreendimentos seriam
feitos durante muito tempo, o Estado de São Paulo chegou a
criar um município para tentar viabilizar Ilha Solteira e
aproveitar um bom percentual dessas casas. Na realidade,
isso fracassou e mais da metade das casas não foram
aproveitadas. Um único exemplo diferente que há no setor de
construção de hidrelétricas, que não geraram unidades que
com o tempo tiveram de ser abandonadas, porque não havia a
quem entregá-las, foi o da construção de Emborcação.
Uma das condições que permitiu à Gutierrez ganhar a
concorrência, naquela ocasião, foi que, em vez de bolar um
canteiro ao pé da obra, preferiu fazer um empreendimento a
30km de distância, na cidade de Araguari. Recorreu-se a um
dos programas de habitação, PROEMP, q ue foi o criticado por
este Vereador, de Fabriciano. Construíram-se dois conjuntos
em Araguari, um ao lado do aeroporto, tipo cooperativa, o
outro numa ponta da cidade, tipo COHAB, que tem uma
urbanização de dar inveja a loteamento de luxo. Assim, todo
o pessoal que foi para lá, em vez de morar ao pé do
canteiro, morou dentro de uma cidade.
Depois de vários anos, quando se permitia a venda das

unidades, essa venda foi feita
Agora, o problema do Pró-Habitação já é posterior ao BNH.

Como disse aqui, foi, de fato, um disparate. O Estado tinha
uma companhia de habitação disponível, com sua organização,
mas pelos dados que foram divulgados, o interesse não era
propriamente ter um programa ,era um problema de fazer
agitação.
Como disse o Deputado Jorge Hannas, esse problema das
habitações rurais abandonadas está sendo objeto de
consideração, especialmente, das Prefeituras do Estado de
São Paulo.
Há 30 ou 40 dias li sobre um desses municípios, onde todo o
mundo resolveu ir para a cidade. A Prefeitura fez um
cadastro dessas habitações abandonadas e levantou aquelas
que tinham condições de melhorias. Selecionaram as que
podiam ser reformadas, entraram em entendimento com os
proprietários e fizeram um programa para colocar pessoas que
não tinham onde morar na cidade nem como arcar com despesas
de aluguel. Foi montado um esquema permitindo que essas
pessoas morassem um pouco mais distante e, através de um
sistema de transportes mantido pelo município, traziam essas
pessoas para a cidade.
Agora, é tipicamente uma preocupação, que deve ser feita em
nível de município, ou até em nível de distrito,
verificando-se a sua viabilidade. Não me lembro do nome
dessa cidade, mas, lá, fizeram as contas, e verificaram que
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era uma boa oportunidade e tiveram o cuidado de conseguir
dos proprietários das terras, em termos de aforamento, que
liberassem certa área em volta dessas habitações, numa
tentativa de volta do homem ao campo. Morando de graça, com
essas vantagens todas, eles podiam plantar para melhorar sua
manutenção e também obter uma renda extra
O Sr. Coordenador - Como coordenador dos trabalhos desta
tarde, agradeço a presença de todos, dos componentes da
Mesa, e passo a palavra ao Presidente da Mesa. Deputado
Roberto Amaral -

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - Queremos
agradecer e cumprimentar o Deputado Jorge Hannas pelo
desempenho na coordenação dessa reunião.
Esta Presidência informa aos participantes deste seminário

que a reunião especial de amanhã, destinada ao encerramento
dos trabalhos, terá seu inicio ás 8 horas e seu término está
previsto para as 12 horas. Poderá ser prorrogada, se
necessário, por mais duas horas, ou seja, até ás 14 horas,
impreterivelmente.
Queremos agradecer ao conferencista desta tarde. Dr. Paulo
Gaetani, pela brilhante exposição e por ter exaustivamente
discutido o assunto de habitação em Minas Gerais.
Agradecemos aos coordenadores dos grupos de trabalho,

Maurílio Campolina, Sérgio de Azevedo, Heraldo Santos Outra
e a presença a todos os que permanecem até agora neste
Plenário, demonstrando o interesse, a relevância e a
importância do assunto tratado.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
AO ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO MORADIA - ALICERCE

DA CIDADANIA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz, Bené Guedes

e Francisco Ramalho
SUMARIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação
da reunião - Designação do Coordenador - Esclarecimentos
sobre a discussão e a votação - Intervenção dos
coordenadores dos grupos de trabalho - Registro da
Coordenação - Questão de ordem - Suspensão e reabertura da
reunião - Requerimentos de destaque - Questões de ordem -
Votação da proposta - Discussão e votação dos destaques -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação das
emendas propostas - Palavras do Sr Coordenador - Suspensão
e reabertura da reunião - Palavras do Sr. Coordenador -
Palavras do Sr. Sérgio de Azevedo - Entrega do documento -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 81h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
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Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Diizon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - 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 - Miguei Barbosa -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado BeM Guedes) Â lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo o mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Amilcar Padovani, 5g-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento
à mesa o Deputado Baldonedo Napoleão, Coordenador dos
debates; o Sr. Mário Santiago, coordenador do Grupo de
Trabalho 1; o Sr. Alceglan Monteiro, coordenador do Grupo de
Trabalho 2; o Sr. João Vicente Lucato, coordenador do Grupo
de Trabalho 3; o Sr. Mauricio Campolina Libânlo, coordenador
do Grupo de Trabalho 4; o Sr. Sérgio de Azevedo, coordenador
do Grupo de Trabalho 5; o Sr. Heraldo Santos Outra,
coordenador do Grupo de Trabalho 6.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião, nos
termos do edital de convocação, ao encerramento do Seminário
Moradia - Alicerce da Cidadania, com a votação do documento
final

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
coordenação desta parte da reunião ao Deputado Baldonedo
Napoleão. Vice-Presidente cia Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização desta Assembléia, que atuará como
coordenador dos trabalhos desta manhã. Com a palavra, o
Deputado Baldonedo Napoleão.

Esclarecimentos sobre a Discussão e a Votação
O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, membros da Mesa, Srs.
Deputados, senhores participantes deste seminário, esta
Coordenação passa a prestar alguns esclarecimentos sobre a
dinâmica do processo de discussão e de votação do documento
final, de acordo com o que estabelece o art. 15 do
Regulamento.
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Após a leitura da proposta de documento final do seminário
ou da distribuição de avulsos, os coordenadores dos grupos
de trabalho poderão intervir, se necessário, por até 5
minutos cada um. Em seguida, poderão ser apresentados
pedidos de destaque para votação, por meio de requerimento
oral dos coordenadores de votação. A proposta será então,
votada, com exceção dos destaques.
Para a aprovação, será necessário o voto da maioria simples

dos participantes com direito a voto. Por maioria simples.
entenda-se metade mais um dos votantes.
A seguir, serão apreciados os destaques. Poderão falar, na
discussão de cada destaque, uma única vez e por 2 minutos
cada um. os coordenadores de votação, ou votante por ele
indicado, alternando-se um favorável e outro contrário à
proposição, se houver divergência. As propostas destacadas
não poderão receber emendas e só constarão no documento
final se aprovadas. Serão considerados aprovados os
destaques que obtiverem a maioria simples dos votos.
Emendas aditivas ou modificativas serão admitidas por
acordo dos integrantes da comissão de representação,
subscritas pela maioria absoluta dos coordenadores de
votação.
o signatário de proposta rejeitada que a considerar
essencial poderá, mediante requerimento subscrito por, no
mínimo, 50 votantes, representativos de, no mínimo, 10
entidades, fazê-la constar como anexo no documento final.
Para a votação, serão usados os cartões distribuídos na
recepção. Esta Coordenação solicitará que levantem os
cartões primeiramente os que forem a favor. Em seguida, os
que forem contra-
0 Sr. Coordenador - A Coordenação passa a conceder a
palavra aos coordenadores dos grupos de trabalho, que
disporão de 5 minutos, cada um, para sua intervenção.

Intervenção dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Mário Santiago,
coordenador do Grupo 1.
O Sr. Mário Santiago - Bom dia, Srs. Deputados. As
propostas contidas no relatório final deste seminário foram
amplamente discutidas no Grupo de Trabalho 1, tendo sido
construidas durante a discussão neste Plenário a partir de
temas constantes no relatório da Comissão Técnica
Interinstitucional, que analisou o tema "Habitação e Crise
Social".
Como coordenador do grupo de trabalho, espero,
sinceramente, que as propostas aqui contidas expressem o
espirito da discussão que aconteceu no auditório, a respeito
do tema em questão. Na realidade, espero que sejam a
expressão de vontades de caráter social, de preocupações com
a questão da habitação para a população pobre do nosso
Estado. Estou á disposição. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Alceglan Monteiro,

coordenador do Grupo 2.
Estando ausente o coordenador do Grupo 2, passo a palavra

ao Sr. João Vicente Lucato, coordenador do Grupo 3.
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O Sr. João Vicente Lucato - Bom dia, senhores. No Grupo 3,
foi discutida a questão da produção de moradia e do processo
tecnológico. Também elaboramos uma série de propostas, que
foram discutidas e aprovadas no grupo de trabalho, além de
algumas complementares, que foram anexadas ao texto.
Posteriormente, juntamos o produto final, o relatório do
Grupo 3, aos demais trabalhos sobre os diversos temas,
procurando a sua compatibilização e produzindo um documento
único. No relatório do Grupo 4, principalmente, havia muitas
propostas que se pareciam com as contidas no do Grupo 3.
Dessa forma, procuramos agrupar essas questões, para que
pudessem ser, eventualmente, votadas em grupo ou para que
uma só fosse votada, excluindo as outras.
Enfim, na dinâmica desta sessão, teremos a oportunidade de
ler, por exemplo, a questão nQ 3, junto com a 18 e com a 25,
tentando fazer uma única proposta ou não, o que será objeto
de decisão desta plenária. Dessa forma, estaremos caminhando
para um documento final único, objeto desta sessão.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Mauricio Campolina
Libânio, coordenador do Grupo 4.
O Sr. Maurício Campolina Libânio - As discussões do Grupo 4
enfatizaram, principalmente, as funções públicas com relação
á questão da habitação, muitas vezes em detrimento da
questão das estruturas de habitação, que o Estado sempre
possuiu em grande quantidade e que, ao invés de resolver os
problemas habitacionais do Estado, vieram quase sempre
agravar esses problemas.
Além de estabelecer os direitos do cidadão e da cidadania
com relação á habitação, houve a preocupação básica de que
esses direitos se transformassem em garantias mediante
intervenções na legislação e mediante a própria ação
política do Estado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Sérgio de Azevedo,
coordenador do Grupo S.
O Sr. Sérgio de Azevedo - Em meu entender, o Grupo 5 teve
uma discussão muito boa. Discutimos, exaustivamente, o
documento da CPI e, além de sugestões gerais em nível da
União e dos municípios, discutimos também aspectos da
questão financeira relativa ao Estado. Nesse ponto, foi
discutida em detalhe a proposta de um fundo estadual de
habitação popular, com a respectiva criação e composição do
grupo coordenador desse fundo. Como não poderia deixar de
ser, devido à interação com a política habitacional,
surgiram diversas sugestões que tratavam da composição de um
conselho estadual de habitação popular. Foi uma discussão
árdua, mas bastante produtiva.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Ileraldo Santos
Dutra, coordenador do Grupo 6.
O Sr. Heraldo Santos Dutra - No Grupo 6, tratamos do
problema de integração de políticas urbanas. Discutimos a
necessidade de alguns mecanismos de integração no centro das
políticas estaduais e também o apoio e a integração na
ponta, que se faz em nível de cada município e também em
nível de um conjunto de municipios.
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No que se refere especificamente ao tema do seminário,
discutiu-se muito a necessidade de se investir na legislação
complementar que trata de normatizar a respeito da
utilização dos instrumentos constitucionais de política
urbana, que é um dos mecanismos de integração na ponta.
Discutiu-se muito o problema de descentralização da
municipalização, que hoje aparece como uma panacéia, e
discutimos também a necessidade de o Estado se organizar
para promover uma descentralização efetiva, que seja capaz
de assegurar melhor qualidade aos serviços públicos
prestados.
O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Sr. José Márcio de
Lima Franco, representando o coordenador do Grupo 2.
O Sr. José Márcio de Lima Franco - No Grupo 2, que trata de
habitação no contexto urbano, foi amplamente discutida a
questão. Tratamos também da parte do crescimento urbano, do
processo de concentração, desse processo selvagem que está
ocorrendo, com exclusão de grande parte da população dos
benefícios urbanos. Foi tratada essa questão geral, e
discutimos também a produção da habitação no Estado e a
produção do espaço urbano. Além disso, dada a relevância da
questão ambiental, tratamos dessa parte.
Foram feitas propostas em nível da atuação das políticas
urbanas, em todos os mecanismos que poderão garantir o
acesso da população à terra urbana e promover um
desenvolvimento urbano mais integrado, em que seja garantido
o acesso às benesses urbanas à maioria da população.

Registro da Coordenação
O Sr. Coordenador - Quero registrar que esta Coordenação
recebeu, sob o titulo de "Manifesto", este documento
manuscrito. Gostaria de dizer que a forma regimental de
encaminhamento do que aqui está mencionado deve ser através
do uso do microfone, para destaque de questões que esse
grupo queira fazer na discussão e na votação.
Gostaria de dizer também que vamos, neste momento, passar a
receber os pedidos de destaques feitos do microfone. Em
seguida, conforme foi informado no inicio desta reunião,
passaremos à votação da proposta, salvo destaques, e depois
faremos a votação de cada destaque.
Os microfones estão abertos para recebermos os pedidos de

destaque.
Questão de Ordem

A Sra. Madalena Oliveira Dias - Gostaria de pedir um
esclarecimento à Mesa: os pedidos de destaque terão que ser
feitos de uma só vez e neste momento? E que acabamos de
receber os documentos e ainda não temos como formalizar
todos os pedidos de destaque-
0 Sr. Coordenador - Informamos que os destaques terão que
ser pedidos de uma só vez, mas, diante da observação feita,
proponho ao Presidente da Mesa a suspensão dos trabalhos por
um prazo suficiente, para que todos tenham a oportunidade de
completar a leitura. Penso que 30 minutos seriam
suficientes.

Suspensão e Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30
minutos, para atender ao pedido dos convencionais.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiflo) - Estão
reabertos os trabalhos. Com a palavra, o Coordenador,
Deputado 8aldonedo Napoleão.

Requerimentos de Destaques
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria volta a informar aos
participantes que, de acordo com o regulamento, os pedidos
de destaque deverão ser feitos ao microfone pelos
coordenadores de votação. Passo a palavra á Sra. Rosinha,
representante da Arquidiocese de Belo Horizonte.
A Sra. Rosinha - Destaque para as Propostas ns 11 e 12; 23
e 24; 52 a 57; 61 e 63: 99 e 138; 100 e 142; 130 e 133; 134
e 135; 136 e 149; 139; 148; 151; 143 e 150; 153 e 154; 157 e
158; 160 , 159 e 161; 165 e 164; 174 e 51.
O Sr. Coordenador - Com a palava, a engenheira Soraia Simas
Melgaço, representante da ABES.
A Sra. Soraia Slnias Melgaço - A ABES não tem destaque a

fazer.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Jaqueline Maria

Vanderlei, representante da Caixa Econômica Federal.
A Sra. .Jaauelirie Maria Vanderlei - Queremos destacar a

Proposta nQ 61.
O Sr. Coordenador - Com a palavra a Sra. Carlücia,
representante da Cáritas Brasileira,
A Sra. Carlúcia - Pedimos destaque para as seguintes
Propostas: ns li e 12: 23 e 24; 52 a 57; 61 e 63; 99 a 138;
100 a 142; 130 e 133; 134 a 136; 139; 148; 151; 143; 150;
153 e 154; 105 e 106; 109 e 110; 133; 61; 143; 139; 157 e
158; 160 e 161; 163 e 164; 165 e 166.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Estael Luíza

Santana. representante do CEURB - UFMG.
A Sra. Estael Luiza Santana - Não temos destaque a fazer.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Paulo Eduardo de

Almeida, representante da CEMIG.
O Sr. Paulo Eduardo de Almeida - Destaque para a Proposta

nQ 61.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Silvio Andrade de

Oliveira, representante da COHAB.
O Sr. Silvio Andrade de Oliveira - A COHAB não faz nenhum

destaque-
0 Sr. Coordenador - Sr. Ricardo Augusto Campos, da COPASA.
O Sr. Ricardo Augusto Campos - Destaques: 28 e 29.
O Sr. Coordenador - Sra. Cláudia Maria Machado,
representante da URBEL.
A Sra. Cláudia Maria Machado - Destaques: 11, 12, 28, 29,
59, 143, 144. 52 e 57.
O Sr. Coordenador - Sra. Maria Helena Almeida Magalhães,
representante do CREA.
A Sra. Marta Helena Almeida Magalhães - Destaques: 45, 50,

55, 56, 57, 59, 60, 63, de 71 a 73, 80, 81, 83 e 86.
O Sr. Coordenador - Sr. Gilberto Corrêa da Silva,
representante da EMATER.
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O Sr. Gilberto Corrêa da Silva - Destaques: 11, 15, 27 e
132.
O Sr. Coordenador - Sr. Paulo Augusto dos Santos,
representante da FAMDBH.
O Sr. Paulo Augusto dos Santos - Na verdade, gostaria de
pedir destaques para todas as questões, porque é impossivel
compreender e interpretar uma apostila com um conteúdo
absolutamente técnico em meia hora. Até o momento,
detectamos os seguintes pontos para destaque: 55, 28, 11,
23, 24, 20, 52, 54, 59 e 12.
O Sr. Coordenador - Sr. Antônio Cosme Damião Pereira,
representante da FAMEMG.
O Sr. Antônio Cosme Daniiào Pereira - Destaques: 11, 20, 22,
41, 56, 54, 61 e 68.
O Sr. Coordenador - Sra. Teresa, representante da Federação

Mineira de Mulheres.
A Sra. Teresa - Destaques: 42, 120, 11. 19, 63, 143, 144,
139, 163 e 44.
O Sr. Coordenador - Sra. Madalena, representante da FEMP.
A Sra. Madalena - Além dos destaques pedidos pela Cáritas -
que não vamos repetir -, registramos ainda os relativos aos
números 28, 29 e 46.
O Sr. Coordenador - O Sr. Getúlio, representante da
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.
O Sr. Getúlio - Gostariamos de solicitar destaque para os
itens 7 e 79.
o Sr. Coordenador - A Sra. Heloisa, representante do
Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB.
A Sra. Heloisa - Gostaríamos de pedir destaque para os
itens: 11, 12, 28, 29. de 52 a 57. 143 e 144.
O Sr. Coordenador - O Sr. Alcides Pereira de Souza,
representante do Movimento dos Sem-Casa.
O Sr. Alcides Pereira de Souza - Gostarianos de pedir
destaque para os itens 28, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 109 e
171.
O Sr. Coordenador - O Sr. José Márcio de Lima Franco,
representante do Planejamento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - PLAMBEL.
o Sr. José Márcio de Lima Franco - O PLAMBEL não tem

destaques a fazer.
O Sr. Coordenador - A Sra. Aurora, representante da
Secretaria de Assuntos Municipais - SEAM.
A Sra. Aurora - Vamos pedir destaque para os itens 28, 29 e

46.
O Sr. Coordenador - O Sr. Fernando rsaac, representante da
Secretaria da Habitação - SENAS-
0 Sr. Fernando Isaac - A SENAB não tem destaques a fazer.
O Sr. Coordenador - A Sra. Dirce Rezende, representante da
Secretaria do Planejamento - SEPLAN.
A Sra. Dirce Rezende - A SEPLAN não tem destaques a fazer.
O Sr. Coordenador - A Sra. Ana Flávia de Sena Franco.
representante da Secretaria do Trabalho - SETAS.
A Sra. Ana Flávia de Sena Franco - Pedimos destaque para os
itens 29 e 85.
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O Sr. Coordenador - O Sr. Mário Jorge, representante do
Sindicato dos Arquitetos.
O Sr. Mário Jorge - Pedimos destaque para os itens 8, 10,
12, 26, 28, 40, 45, 46, 49, de 50 a 57, de 59 a 61, 63, 71.
80, 81, 83, 86. 100. 103 e 107.
O Sr. Coordenador - O Sr. Ildeu José de Almeida Reis,
representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado de
Minas Gerais - SENGE.
O Sr. Ildeu José de Almeida Reis - Pedimos destaque para os
itens 11, 20, 28. 42, de 53 a 57, 59, 71, 109, 143, 144, 157
e 158.
O Sr. Coordenador - Concedo a palavra ao Sr. Joaquim

Pereira Dias, do STIC-SH.
O Sr. Joaquim Pereira Dias - Os dois destaques ficaram com

a Teresa, da Federação Mineira de Mulher.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Rogério Matos, do

SIND'ÃGUA.
O Sr. Rogério Matos - Gostaria de fazer um protesto, antes
de apresentar o destaque. Da forma como está sendo colocado
o relatório final, não está dando prazo para analisá-lo. As
coisas estão sendo feitas individualmente.
Para melhor análise nos próximos seminários, sugerimos que
a votação ocorra na parte da tarde, para que os grupos
possam estudar e ter idéia do que estão fazendo. Há,
inclusive, questões que estão em igualdade dentro do texto.
Os destaques que o sindicato inicialmente viu já estão
contemplados, com prioridade para as Propostas ns 61, 52 a
57. 44 e 48.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Sebastião

Figueiredo, da SME.
O Sr. Sebastião Figueiredo - Pedimos destaque para as

Propostas ns 53, 61, 62, 63 e 138.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Maria do Socorro,

da UTP.
A Sra. Maria do Socorro - Pedimos destaque para as
Propostas ns 46, 55, 56 e 58.
O Sr. Coordenador - O representante do SINDUSCON.

Pausa.) Na sua ausência, concedo a palavra ao representante
da CMI. (- Pausa.) Na sua ausência, concedo a palavra ao
representante do Sindicato dos Sociólogos. (- Pausa.) Na
sua ausência, concedo a palavra ao representante da AMEOP.
Consulto a Secretaria da Mesa se há necessidade de prazo
Para se verificar se todos os pedidos de destaque estão em
ordem para serem encaminhados.
Esta coordenação acata a sugestão dada por um grupo para

que os coordenadores de votação que representam as entidades
participantes do seminário, ao todo 33, tragam suas cadeiras
para a frente, para facilitar a etapa seguinte do seminário.
A justificativa é que, se estiverem sentados na frente, será
mais fácil o encaminhamento da votação e a participação no
debate dos destaques.
O Sr. Coordenador - O coordenador de votação terá 2

minutos e pode delegar um dos seus representados para falar
em seu nome,
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Lembrando as instruções apresentadas no inicio, vamos
passar à votação da proposta, salvo os destaques. A seguir,
passaremos à votação dos destaques, que serão apresentados
da seguinte forma: poderão falar dois coordenadores de
votação: um contra e outro a favor. Eles poderão se
inscrever para falar, cada um por dois minutos, após o que
será encerrada a discussão, e o destaque colocado em
votação- Aqueles que forem a favor da inclusão do
dispositivo no documento final deverão levantar seus
cartões. Os que forem contrários também serão chamados,
depois, a levantar seus cartões.
Esse é o processo que foi aprovado no regulamento, para ser

obedecido.
Questões de Ordem

Um participante - Eventualmente podem ocorrer abstenções
com relação a alguma proposição. Assim, poderia ser "a
favor", "contra" e "abstenção.
O Sr. Coordenador - A abstenção, de fato, deve ser
manifestada. Aquele credenciado para votar, ou votante, que
quiser se abster deverá se manifestar, e vamos registrar a
abstenção.
O Sr. Manuel Cordeiro Coelho Júnior - Cada proposição
apresentada terá, obviamente, alguém para defendê-la e
alguém contra No caso de haver alguém para defender a
proposição e de não haver posição contrária, ou vice-versa,
qual seria o procedimento?
O Sr. Coordenador - Não havendo quem se oponha ao que for
apresentado, vamos colocar em votação.
O Sr. Evaristo Garcia de Matos - Gostaria de levantar uma
questão de principio: a cidadania inibe as fraudes, a
corrupção e as lideranças autocráticas. A cidadania busca-se
nas conferências, pela amplitude que ela alcança.
O Sr. Coordenador - Gostaria de solicitar a compreensão de
todos para que, dentro do prazo, com rigor, possamos cumprir
a tarefa extraordinária deste seminário, que é a de aprovar
um relatório final.
O prazo determinado para o encerramento do seminário é até

as 12 horas, mas poderá ser prorrogado até as 14 horas- Este
é o último prazo, porque há reunião ordinária também às 14
horas.
A senhora havia pedido a palavra?
Urna participante - Havia pedido questão de ordem.
No art. 15 do Regimento Interno, em seu 2g, consta que,
para discussão dos destaques, a palavra será dada uma única
vez, por 2 minutos, aos coordenadores de votação- V. Exa.
coloca que haveria urna defesa contrária e uma defesa
favorável. Pedi destaque de um item, sendo que outras
entidades também o fizeram. Assim, não posso defendê-lo,
mesmo que tenha pedido destaque? Somente uma pessoa poderá
fazê-lo?
O Sr. Coordenador - O que está estabelecido é que somente
os representantes de votação podem falar. Um fala a favor;
outro, contra, cada um por 2 minutos. Este é o processo que
está aprovado e que será cumprido.



545

Farei agora a leitura dos destaques que foram apresentados
pelos representantes de votação e que vamos submeter a
discussão e a votação: flQ5 7, 8, 10, 11, 12, 15, 19 $ 20, 22,
23, 24, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52. 53, 54, 55, 56, 57, 58$ 59, 60 $ 61$ 62, 63, 68, 69, 71,
73, 80$ 81 $ 83, 85, 86, 100 $ 103 $ 107$ 109, 138, 139, 143,
144, 157, 158 $ 163 e 171. São estes os destaques que vamos
apreciar.

Votação da Proposta
O Sr. Coordenador - Agora, parte deste seminário e reunião

é destinada à votação da proposta. A Coordenação vai colocar
em votação a proposta, salvo destaques. Os participantes que
quiserem aprovar a proposta, salvo destaques, levantem o
cartão de votação. (-Pausa.) Aprovada. Os que forem
contrários levantem o cartão. (- Pausa.) Está aprovada a
proposta, salvo destaques.

Discussão e Votação dos Destaques
O Sr. Coordenador - A Coordenação vai colocar em discussão

os destaques.
Destaque do art 7g. Estão abertas as inscrições para se

discutir a favor da matéria. Por favor, queiram utilizar o
microfone e se identificar.
O Sr. Getúlio Soriano - Foi solicitado destaque para o item
7 e para o item 79, que trata do processamento de
informações. No que se refere às propostas, foram
apresentadas proposições que tratam de informações de base
de dados.
O Sr. Getúlio Soriano de Sousa Lima - Seria um banco de

dados, q ue trataria de todas as informações possíveis, tanto
aquelas literais, que seriam, por exemplo, questões de
escrituras, informações, gráficos que se refeririam a
plantas, mapeamentos e outras informações. Portanto, a
proposta é que se pegassem esses arts. 7Q e 79 e se montasse
um banco de dados. Esse seria acessível a toda a comunidade,
procedendo-se à transparência em todos os processos e tomada
de ação na área de habitação. Muito grato.
O Sr. Coordenador - Está aberta a inscrição, para a
discussão da proposta apresentada, a quem for contrário a
ela. Trata-se da combinação dos arts. 7g e 79, para a
criação de um banco de dados. Alguém é contrário? Ficou
clara a colocação? (- Pausa.) Não havendo quem queira se
inscrever para falar contrariamente, vou colocar a proposta
em votação. Aqueles que forem a favor levantem seu cartão.
Está aprovada a proposta.
Em discussão, o art. 8, que trata da implantação de uma

política nacional de empregos e salários, do Grupo 1. Está
aberta a inscrição para falar a favor. (- Pausa.) Não
havendo quem se inscreva para falar a favor da proposta,
está aberta a inscrição para quem desejar se opor.
O Sr. Mário Jorge - Trata-se, apenas, de substituir o termo
"Política nacional" pelo termo » política estadual", que
seria o âmbito desse seminário.
O Sr. Coordenador - Vou repetir a proposta apresentada:
substituir a palavra "nacional" pela palavra estadual". Em
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votação. Aqueles que forem a favor da alteração feita
levantem o cartão. Aprovada.
Em discussão, o art. 10: Promover o treinamento,

desenvolvimento e humanização do pessoal da construção civil
e dos grupos de autoconstrutores, como condição
indispensável ao aperfeiçoamento do sistema". Estão abertas
as inscrições para quem queira se manifestar a favor. (-
Pausa.) Não havendo inscrições a favor, estão abertas as
inscrições para quem queira se manifestar contrariamente.
O Sr. Mário Jorge - Apenas retirar a palavra 'humanização"
do pessoal da construção civil. Pelo que entendo, eles já
são humanos, não precisam ser humanizados.
A Sra. Mônica - No caso, seria a humanização das condições
de trabalho.
O Sr. Mário Jorge - Sr. Coordenador, retiro o meu pedido de
destaque, em virtude de concordância com a argumentação da
Mônica.
O Sr. Coordenador - Aproveito a oportunidade para passar ao
Plenário a informação que a Secretaria está me passando.
Temos que obedecer ao que está estabelecido. O regulamento
diz que emendas aditivas ou modificativas só serão admitidas
por acordo dos integrantes da comissão de representação,
subscrito por maioria absoluta dos coordenadores de votação.
O que colocamos em votação não é a redação. As propostas que
tenham como objetivo adicionar ou retirar alguma coisa,
modificando o texto, são as chamadas emendas aditivas ou
modificativas e não podem ser colocadasda maneira como
vínhamos fazendo. Lamento dizer que está prejudicado o que
fizemos até este ponto, porque todas essas emendas são
modificativas- A discussão e a votação dizem respeito ao
mérito de cadaartigo. A salda que temos para essas
propostas que já foram feitas, e me parece óbvio que não há
discordância relativamente a elas, é que sejam encaminhadas,
ao final da votação de destaque, pela comissão de
representação, para que o Plenário possa deliberar sobre
elas. Elas dizem respeito à redação e, portanto, não são
adequadas para este momento de discussão e de votação.
Esclareço ao nosso companheiro do CETEC que as Emendas ns
7, 8 e 10 são para modificar ou adicionar alguma coisa. A
discussão e a votação do destaque são para aprovar ou
rejeitar, em bloco. Qualquer alteração tem que ser feita
através da sistemática aprovada pelo regulamento. Assim
sendo, vamos solicitar a manifestação do Plenário a respeito
das Emendas ns 7, 8 e 10, ficando anulada a votação
anterior, porque trata-se de matéria referente a
modificações. Voltamos a deliberar sobre o art. 7Q:
aprovação como está ou rejeição. Há alguém que queira se
manifestar a favor ou contra essa matéria? Não havendo, vou
colocá-la em votação. Quem estiver a favor levante o cartão.
(- Pausa-) Aprovada. Item 8: alguma manifestação? Não
havendo, coloco em votação. Quem estiver de acordo levante o
cartão. (- Pausa.) Aprovado. Item 10: alguma manifestação?
Quem estiver de acordo levante o cartão. (- Pausa.)
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Aprovado. Item 11: com a palavra, pela ordem, o Sr. Antônio
Cosme Oanião Pereira.
O Sr. Antônio Cosme Damlão Pereira - Sr. Coordenador, houve
um problema na transcrição do avulso, e gostaria de saber se
seria possível resgatar o texto original, aprovado pelo
grupo de trabalho, o que facilitaria o entendimento do que
foi exposto no art. 11.
O Sr. Coordenador - Em resposta á colocação feita, a

Comissão de Votação deve subscrever uma proposta de emenda e
encaminhá-la á Comissão de Representação, ao coordenador
Sérgio.
Retomo o processo de deliberação sobre o art. 11, Estão
abertas as inscrições para quem desejar falar sobre esse
destaque.
O Sr. Antônio Cosme Damião Pereira - Na Proposta no 11,

onde aparece o art. 12, foi proposto, na reunião plenária,
que se suprimisse o texto final, que diz o seguinte:
"Instituir diretrizes básicas de ação. Art. 11 - Promover a
articulação...". Acho que a proposta deve parar na palavra
"Estado", porque, dai para a frente, não é mais competência
do Estado. Instituir diretrizes básicas de ações é papel de
conselho, e isso está previsto, inclusive, na Proposta n
61.
O Sr. Coordenador - Esta é mais uma proposta de emenda

modificativa?
O Sr. Antônio Cosme Daniào Pereira - Não, é uma proposta de

supressão-
0 Sr. Coordenador - A proposta da Mesa é se votar o art. 11

e depois o 12, como, aliás está previsto.
O Sr. Antônio Cosme Damiâo Pereira - Sim.
O Sr. Coordenador - A proposta que a Mesa recebe é de

aprovação do art. 11 como está colocado. Podemos votar? Quem
estiver a favor, levante o cartão, Aprovado.
Agora, o art. 12 vai receber as propostas.
O Sr. Antônio Cosme Danião Pereira - Defendemos a Proposta
no 12, de acordo com a colocação já feita. A política de
habitação, tanto nacionalmente quanto nos Estados e
municípios, caminha para um processo amplo de
democratização. Definição de diretrizes, planos, etc., é
papel dos conselhos municipais, estaduais e federais de
habitação, que têm participação de governos, dos
empresários e dos movimentos populares.
O Sr. Coordenador - Mais alguém deseja falar sobre o art.
12? Como ninguém se manifestou, coloco em votação o art. 12.
Quem estiver a favor, levante o cartão. Aprovado.
O Sr. Coordenador - As inscrições estão abertas,
A Sra. Carmen Lúcia - Comunico à Mesa que o coordenador de
votação da EMATER-MG, Sr. Juber Correia, que se encontra
aqui na plenária, não está em condições de falar com muita
facilidade por um problema acidental, e me nomeou como
coordenadora de votação.
O destaque que a EMATER havia dado ao art. 15 sai de pauta,
porque entra nas colocações feitas pela Mesa há pouco.
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O Sr. Coordenador - A senhora, então, é a favor da
manutenção do art. 15, votado do jeito como está?
A Sra. Carmen Lúcia - Sim, porque ai ele já vai cair na

questão que foi colocada pela Mesa.
O Sr. Coordenador - Multo bem. Vai ser emendado.
Um participante - Considerando que não foram pedidos

destaques para determinadas propostas, sendo que algumas
delas provocam divergências, e para que isso não seja
tornado inválido, proponho que seja aprovada, por exemplo, a
proposta na condição de que os coordenadores peçam o que
poderíamos chamar de subdestaque. Após essa votação maciça e
antes de iniciarmos a votação do destaque propriamente dito,
a Comissão de Estruturação e os coordenadores se reuniriam e
apresentariam, então, uma modificação, que estaria dentro do
regulamento. Gostaria que isso fosse considerado.
o Sr. Coordenador - Entendemos que isso é uma questão de
redação e, ao final, estará aberta a possibilidade de a
Comissão de Representação fazer propostas, desde que estejam
de acordo com o regulamento.
O participante - Sim. Mas ela não é soberana e não pode
modificar isso à vontade.
O Sr. Coordenador - Ela vai apresentar aqui, para

deliberação, ao final da apreciação de cada destaque.
o participante - Na realidade, estou pedindo um prazo de 10
minutos para que haja oportunidade física de reunião desse
pessoal, com a finalidade de discutir o assunto. Do jeito
como está, teoricamente, não dá para se fazer essa reunião-
0 Sr. Coordenador - O senhor está se referindo ás emendas
que modificam o texto ou às que suprimem ou mantêm?
O participante - As que suprimem, estão claras, são
possíveis. As modificativas e às aditivas ê que estou me
referindo.
O Sr. Coordenador - A Comissão de Representação poderá, ao
final, apresentar essas propostas, elas serão apresentadas
aqui pela Comissão de Representação e submetidas a
deliberação. Emendas aditivas ou modificativas, como o
senhor está dizendo. Acho que o senhor está preocupado, mas
a sistemática contempla a sua preocupação.
O participante - Oxalá.
O Sr. Coordenador - Penso que não há problema.
Não havendo mais manifestações, coloco em votação o art.
15. Quem estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Queremos fazer uma proposta para agilizar mais ainda o
processo de votação. Os representantes fizeram propostas de
destaque para aprovar ou modificar. E claro que haverá
abertura para dois falarem. Um contra e um a favor. Mas
seria bom que quem estivesse a favor não precisasse falar.
Este é o meu entendimento. Quem estiver contra que se
registre e fale. Assim, iremos mais rápido.
Um participante - Não. Pensamos que o direito à réplica

deve permanecer-
0 Sr. Coordenador - Mas é claro que, se alguém for contra,

vai falar.
Uma participante - Abriria para a proposição contrária?
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O Sr. Coordenador - Sim. -
Uma participante - Ai, se houvesse a manifestação, abriria

para urna defesa?
o Sr. Coordenador - Exatamente. Se todos estiverem a favor,

a discussão é desnecessária. Estaríamos perdendo tempo.
Vamos para o art. 19. Alguma manifestação contrária? (-
Pausa.) Não havendo, coloco em votação Os que estiverem a
favor levantem o cartão. (- Pausa.) Aprovado
Sobre o art. 20, há alguma manifestação contrária? (-
Pausa.) Não havendo, coloco em votação. Os que estiverem a
favor levantem o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Sobre o art. 22, há alguma manifestação contrária?
Um participante - Quero me reportar á questão dos conselhos
populares, em relação à habitação no município, nos Estados
e na União. O art. 22 diz o seguinte: "Instituir em cada
instância regional de coordenação, planejamento e
integração, a participação de representantes dos Governos
Municipais (Prefeitos e Vereadores), lideranças comunitárias
dos movimentos populares, sindicais e empresariais e
titulares dos órgãos regionalizados no Governo do Estado e
da União, com o poder de decisão das políticas públicas.".
Entendemos que, na medida em que os municípios estão

desenvolvendo uma política habitacional com outros recursos,
além dos municipais, eles devem ter o conselho de
representantes. Da forma como isso está posto, ficaria
redundante, uma vez que existe uma proposta, a de número 61,
que fala dos conselhos estaduais. Na minha opinião, isso
favorece a não-criação dos conselhos e permite que, dessa
forma, se comece, de forma arbitrária, a deliberar sobre a
questão da habitação.
O Sr. Coordenador - Sua proposta é de supressão?
Um participante - Se não há como modificar, sim.
O Sr. Coordenador - A Mesa recebeu uma proposta de rejeição

do art. 22.
A Sr4 Maria Helena - Maria Helena, do CREA. Gostaria de
falar a favor da manutenção deste artigo, pois aqui está
mencionada a instância regional e, como defendemos a
integração das políticas, acho que isto é muito importante.
O Sr. Coordenador - Está encerrada a discussão
Um participante - Quero colocar uma questão de ordem: na

verdade, há um conflito entre as duas propostas. Uma delas
há que ser rejeitada. Como as duas são conflitantes, não há
como manter ambas.
O Sr. Coordenador - Estamos discutindo apenas o art. 22.
Ainda não estamos apreciando o art. 61.
Um participante - Mas esta foi a proposta do nosso colega.

Realmente, temos que rejeitar ou suprimir uma delas, pois as
duas não podem permanecer. Se já existe o conselho...
O Sr. Coordenador - O nosso entendimento é que é exatamente
essa a questão que está sendo colocada e submetida à
deliberação do Plenário: se será mantido o art. 22, com a
instância regional, ou se ele será rejeitado. E sobre isso
que estamos discutindo e é isto que, agora, vou colocar em
votação.
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O Sr. Coordenador - Colocarei em votação. Os que estiverem
de acordo com a manutenção do art. 22 levantem o cartão. (-
Pausa.) Os que estiverem de acordo com a rejeição do art. 22
levantem o cartão. (- Pausa.) Votaram a favor da
manutenção 80 representantes. Votaram a favor da rejeição do
art. 22 74 representantes. Está mantido o art. 22.

Em discussão o art. 23. Está aberta a inscrição para quem
desejar se manifestar contrariamente ao art. 23.
Um participante - Sou contrário à manutenção deste artigo,
porque o artigo posterior contempla a democratização. Sou
favorável à exclusão do art. 23.
O Sr. Coordenador - Está aberta a inscrição para quem
desejar se manifestar favoravelmente à manutenção do art.
23.
Não havendo manifestações a favor, coloco em votação o art.
23. Quem estiver a favor do art. 23, levante o cartão. (-
Pausa.) Está rejeitado.
o Sr. Coordenador - Passemos ao art. 24. Estão abertas as
inscrições para as manifestações contrárias. Não havendo
manifestação, coloco em votação. Quem estiver a favor do
art. 24 levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Agora o art. 27. Estão abertas as inscrições para as
manifestações contrárias. Não havendo manifestação, coloco
em votação. Quem estiver a favor levante o cartão.(- Pausa.)
Aprovado.
Vamos ao art. 28. Estão abertas as inscrições para as

manifestações contrárias.
Um participante - Somos contrários á manutenção do art. 28,

primeiramente porque no grupo de trabalho essa proposta não
foi aprovada por 25% das pessoas que estavam lã. Em segundo
lugar, ela é totalmente contra a Lei Federal nQ 6.766,
quando cita: "Fica a cargo do empreendedor de um loteamento
a infra-estrutura".
O Sr. Coordenador - Estão abertas as Inscrições para as
manifestações a favor. Não havendo manifestação, coloco em
votação. Quem estiver contra a manutenção do art. 28 levante
o cartão. ( Pausa.) Rejeitado o Artigo 28.
O art. 29 está prejudicado, porque se refere ao art. 28.
Não há destaque para o art. 30.
Agora o art. 40. Estão abertas as inscrições para as
manifestações contrárias. Não havendo manifestação, coloco
em votação. Quem estiver a favor do art. 40 levante o
cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Agora o art. 41. Estão abertas as inscrições para as
manifestações contrárias. Não havendo manifestação, coloco
em votação. Quem estiver a favor levante o cartão. (-
Pausa.) Aprovado.
Vamos ao art. 42. Estão abertas as inscrições para as
manifestações contrárias.
Um participante - Fizemos um destaque para fazer inclusão.

Então, entra no final da votação.
O Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor
levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
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Passemos ao art. 44. Estão abertas as inscrições para as
manifestações contrárias.
Um participante - Fizemos um destaque para fazer inclusão.
Então entra no final da votação.
O Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor
levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
O Sr. Coordenador - Art. 45. Inscrição aberta para quem

estiver contra o art. 45.
O Sr. Mário Jorge - Encaminho pela supressão desse artigo,
porque entendo que urbanização de favela pode até melhorar
as condições de moradia, mas não resolve o problema.
O Sr. Coordenador - Quem quiser se manifestar a favor da

manutenção do art. 45 tem a palavra.
Um participante - Somos a favor, por entender que
consolidar área já ocupada, no caso as favelas de Belo
Horizonte, tem que ser um investimento levado em conta,
porque podemos solucionar ou, pelo menos, minimizar grande
parte dos problemas de habitação. Discordo dos nossos
companheiros do Sindicato dos Arquitetos e estou aqui
defendendo a reafirmação dessa proposta.
o Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor da

manutenção do art. 45 levante o cartão. Aprovado.
Art. 46 - Inscrição aberta para quem for contra o art. 46.
Uma participante - O destaque foi para a alteração de

redação.
O Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor do

art. 46 levante o cartão. Aprovado.
Art. 48 - Inscrição aberta. Quem for contrário
Um participante - E modificação de redação.
O Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor
levante o cartão. Aprovado.
Art. 49 - Quem estiver contra o art. 49 tem a palavra. Não
havendo manifestação, em votação. Quem estiver a favor da
manutenção, levante o cartão. Aprovado.
Art. 50 - Manifestação contrária.
Uma participante - A proposta de supressão foi exatamente

por entender que o art. 51 seria mais abrangente, na medida
era que fala em implantar mecanismos tributários de uma forma
mais global. Entendo que poderiam ser estudados no conjunto
todos os mecanismos, não apenas um imposto progressivo.
Um participante - Sou a favor, porque temos que nos

precaver muito bem. Quando temos uma coisa muito importante,
é bom que seja destacada-
0 Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor do
art. 50, levante o cartão. Aprovado.
Quero aproveitar para fazer um lembrete: os que tiverem
proposta de emenda aditiva ou modificativa devem começar a
redigir sua proposta e encaminhá-la à Mesa, para ganharmos
tempo.
Art. 51 - Alguma manifestação contrária? Não havendo
nenhuma manifestação, em votação. Quem estiver a favor do
art. 51 levante o cartão. Aprovado.
Art. 52 - Quem for contra o art. 52 pode se manifestar.



552

Um participante - Somos contra essa politica de mercado de
aluguel, porque entendemos que o Estado tem que investir na
construção de moradias. Com isso ele facilitaria o mercado
imobiliário. O Estado não tem que se preocupar com imóvel de
aluguel. Ele estaria entrando na área privativa,
incentivando a especulação.
O Sr. Coordenador - Sua proposta é contra o art. 52.
Um participante - Fizemos uma proposta modificativa. Ela

foi entregue, ontem, ao grupo, e me parece que virá atender
à pretensão do colega.
O Sr. Coordenador - Vou considerar a sua colocação como

questão de ordem, como uma explicação.
Uma participante - Vou defender a manutenção do art. 52.
porque, da forma que está redigido, vem se somar às
alternativas para a solução da questão da moradia, do
aluguel e da construção e urbanização de favelas. Não há um
detalhamento a respeito disso. Quero, portanto, defender a
manutenção.
O Sr. Coordenador - Quem estiver a favor da manutenção do
art. 52 queira levantar o cartão. (- Pausa.) Abaixem o
cartão.
Proponho que os votos sejam contados. A Mesa não tem

condições de definir
Vou colocar em votação da seguinte forma: quem votar contra
o artigo levante o cartão. (- Pausa.) Os votos vão ser
contados. Quem votar a favor do artigo levante o cartão. (-
Pausa.) Os votos vão ser contados. Votaram a favor do artigo
em discussão 79 participantes Votaram contra 91
participantes. Está rejeitado o artigo-
Art. 53 - Estão abertas as inscrições para quem quiser

votar contra o art. 53.
Um participante - E o mesmo argumento do art. 52. O Estado
não pode criar mecanismos para defender aluguéis. Ele tem
que criar mecanismos para construir casas. Dessa forma,
estará olhando o lado social.
Um participante - Pedi destaque para o art. 53
O Sr. Coordenador - Estamos discutindo exatamente o art.

53.
O Sr. Coordenador - O senhor pode apresentar sua proposta,
ao final. Agora, estamos defendendo a manutenção ou a
rejeição do destaque. Houve manifestações contrárias ao art.
53, e, a seguir, deverá falar um representante favorável a
ele
Uma participante - Queria lembrar a todos os companheiros

que estamos tratando de politica habitacional, o que envolve
todos os segmentos da população. Logo, é importante que
possamos contemplar também a politica de aluguel de imóveis.
A ausência de qualquer politica deixa o mercado sem regras,
e o Governo deverá traçá-las, até mesmo para atender a
setores da classe média que, em grande maioria, depende de
aluguel de imóveis. Na falta de alternativas, acabarão
pressionando as propostas feitas para a população de menor
renda.
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o Sr. Coordenador - Quem estiver a favor do art. 53 levante
o cartão. (- Pausa.) Quem estiver contra o art. 53 levante o
cartão. (- Pausa). Votaram a favor 85 manifestantes; votaram
contra 80 manifestantes. Está mantido o art. 53. Esclareço
que o art. 52 foi rejeitado, estando prejudicado o art. 54,
que a ele se refere. Quem quiser retomar o assunto poderá
apresentar emenda ao final. Sob o ponto de vista regimental,
por estar prejudicado, o art. 54 já é matéria vencida.
Uma participante - Gostaria de levantar uma questão de
ordem. A alteração do art. 52 deveu-se a discordâncias
quanto a conteúdo. Por isso, o art. 54 veio a alterá-lo.
Embora o art. 52 já tenha sido anulado, o conteúdo do art.
54 tem de ser contemplado.
O Sr. Coordenador - Lamento informar que somos obrigados a
seguir o regulamento. A matéria do art. 54 refere-se a um
artigo que foi rejeitado. Se o seu conteúdo é importante
para o Plenário, deverá ser apresentado como emenda, onde
couber, ao final da votação dos destaques.
O Sr. Coordenador - Não estamos descartando a abordagem do
assunto, só que ele está prejudicado. E essa a questão
Agora, a matéria pode ser encaminhada como emenda, ao final
da apreciação dos destaques.
Gostaria de aproveitar a interrupção do processo para dizer

que a comissão de representação é composta pelas seguintes
entidades: SENGE, SEHAB, URBEL, SINDUSCON, Arquidiocese de
Selo Horizonte, CEURB-UFMG, IAS, SIND'ÁGUA, FAMEMG, FEMP. As
emendas deverão conter seis assinaturas, que representam a
maioria absoluta exigida pelo regulamento.
Vamos passar, agora, ao art. 55. Estão abertas as
inscrições para quem quiser se manifestar contrariamente.
Supressão das Propostas ns 52 e 53, que encaram o aluguel
como alternativa habitacional para a população de baixa
renda. A Proposta nQ 52 foi rejeitada, e a 53 foi aprovada.
A Sra. Teresa Delanare - Na alteração da Proposta flQ 52,
existe uma reivindicação para a melhoria da redação.
Portanto, proponho que no art. 55, ao invés de supressão das
Propostas ns 52 e 53, se incluam os termos: 'L.. criar
programas emergenciais ...", no texto da Proposta nQ 53.
O Sr. Coordenador - A senhora está fazendo uma proposta de
emenda modificativa?
A Sra. Teresa Delamare - Perfeitamente.
o Sr. Coordenador - Então, a senhora taça o favor de
redigi-Ia e apresentá-la á Mesa.
O Pe. Pigi - Acho que esse artigo deve ser votado assim,

porque contém, no seu corpo, uma situação contraditória: um
artigo vetado e outro aprovado. Como o conteúdo dessa
proposta tem um sentido único, deveria ser votada agora.
Caso contrário, não teremos alternativa.
O Sr. Coordenador - O nosso objetivo é fazer com que tudo
ocorra da maneira mais equilibrada possível. Não há
interesse algum em suprimir nada. A proposta de supressão ao
art. 55 diz o seguinte: "Proposta de supressão das Emendas
ns 52 e 53, que encaram o aluguel como uma alternativa
habitacional para a população de baixa renda." Então, temos
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que apreciar essas emendas. Acontece que já fizemos essa
apreciação: mantivemos unia e suprimimos outra. Meu
entendimento é de que o artigo está totalmente prejudicado.
O Pe. P191 - Essa proposta se coloca como uma alternativa
para que essas duas outras propostas sejam mantidas ou
rejeitadas, ao passo que uma foi mantida e outra rejeitada-
0 Sr. Coordenador - Gostaria de dizer que isso é,
exatamente, o que a Mesa considera. E uma matéria vencida,
porque já foi apreciada.
O Sr. Coordenador - Então, vamos fazer a votação. Art. lg,
contra ou a favor? Art. 2, contra ou a favor? Ora, não é
possível. Se apressarmos essa matéria, no meu entendimento,
vamos reabrir a discussão outra vez. Já deliberamos sobre a
matéria, ela está prejudicada, e estou bastante convicto
disso. Desculpe-me, mas não estamos prejudicando nada.
Passemos ao art. 56. Manifestações contrárias. (- Pausa.)
Não havendo manifestações contrárias, coloco o artigo em
votação e peço à assessoria da Mesa que conte os cartões.
Quem estiver a favor levante o cartão. (- Pausa.) Podem
abaixar. Quem estiver contra o art. 56 levante o
cartão. (- Pausa.) Votaram "sim', a favor da manutenção. 74
pessoas; votaram "não" 96 pessoas.
Em votação, o art. 57. Quem estiver contra que se

manifeste.
O Pe. Pigi - Sou contra, pelo mesmo motivo que fui contra o
art. 56, ainda mais porque, além de criar uma politica de
Governo, ele visa, sobretudo, à formação de lugares para os
pobres terem que pagar aluguel. O motivo pelo qual o art. 57
deve ser rejeitado é ainda mais forte que o anterior.
O Sr. Coordenador - Manifestações a favor.
A Sra. Maria Helena - A política habitacional deve
contemplar todos os segmentos, não só o de moradia para os
pobres. O aumento da oferta sempre vem favorecer a
existência de uma política mais adequada.
o Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor da

manutenção do art. 57 levante o cartão. Quem estiver contra
• artigo levante o cartão. (- Pausa.) Podem abaixar.
Votaram a favor 74. Votaram contra 79. (- Pausa.) Rejeitado

• artigo.
Art. 58 - Inscrições abertas para manifestações contrárias.
(- Pausa.) Não havendo manifestações, coloco o artigo em
votação. Quem estiver a favor do art. 58, levante o cartão-
(- Pausa.) Aprovado.
Art. 59 - Abertas as inscrições para as manifestações.
A Sra. Cláudia Machado - Somos pela supressão do art. 59,
pela falta de sentido dele. "Elaborar projeto científico
para construção progressiva de 60 mil prédios
habitacionais." Acho que a construção da moradia tem de ser
de acordo com a demanda de cada região. Não tem o menor
sentido esse artigo. Gostaria até de entender o que é
projeto cientifico.
O Sr. Coordenador - Alguma manifestação a favor? (- Pausa.)
Em votação, a proposta de rejeição. Quem for contra o artigo
levante o cartão. (- Pausa.) Está rejeitado.
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Art. 60 - Alguma manifestação contrária? Não havendo,
coloco-o em votação. Quem estiver a favor do art. 60 levante
o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Art. 61 - Alguma manifestação contrária? (- Pausa.) Não
havendo manifestação contrária ao art. 61, coloco-o em
votação. Quem estiver a favor levante o cartão. (- Pausa.)
Aprovado.
Art. 62 - Alguma manifestação contrária?
o Pe. Pigi - Sou contra, porque altera a percentagem de
presença de gente, digamos, do Governo nesse Conselho
Estadual de Habitação. Então, ou retiram essa proposta ou,
do contrário, faz-se uma emenda ao artigo anterior, onde, no
lugar do BDMG, entre a SETAS, visto que o órgão gestor, a
parte financeira desse conselho, provavelmente acabará sendo
a COHAB.
O Sr. Coordenador - A proposta é de rejeição do art. 62.
A Sra. Teresa Delamare - Quero defendê-lo, porque vou
apresentar uma alteração ao art. 61, que foi aprovado. O
art. 61 prevê a inclusão do BDMG no conselho, e, para sanar
esse problema que o Pe. Pigi acabou de mostrar, vou
apresentar uma emenda para que no lugar do BDMG entre a
SETAS.
o Sr. Coordenador - A senhora, então, é a favor do art. 61.
A Sra. Teresa Delamare - Com esta ressalva de que o art. 61

deverá ser emendado.
O Sr. Coordenador - Não pode haver ressalva. E contra ou é
a favor. A senhora é contra o art. 62, que versa sobre a
inclusão de um representante da SETAS no Conselho Estadual
de Habitação?
Uma participante - Pode até se rejeitar, desde que se façam

alterações no art. 61.
O Sr. Coordenador - A Mesa considera duas propostas: a
primeira, de supressão do artigo, e a segunda, de manutenção
dele. As emendas, e isto já está esclarecido, devem ser
apresentadas depois. Em votação. Quem estiver a favor do
art. 62 levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 63. Há alguma manifestação contrária?
A Sra. Cláudia Machado - Pelo que entendi, a criação do
Conselho Estadual de Moradia já foi aprovada aqui. Por isso,
não tem sentido criar uma comissão esse fim.
A Sra. Teresa Delamare - Gostaria de fazer uma colocação,
porque fui eu quem fez esse destaque.
Foram colocados, para esse conselho, os representantes do

Estado, além de seis representantes do movimento popular. E
necessária uma discussão para se definir isso. Existe um
conselho, criado juntamente com a Secretaria da Educação, em
tramitação aqui, na Assembléia Legislativa. Então, na
verdade, existem dois conselhos. Qual dos dois vai vingar? O
que foi aprovado aqui, ou o que vai ser aprovado pela
Assembléia Legislativa? Então, acho que é necessária uma
comissão para se definir qual dos dois vai vingar. Senão,
volta todo mundo para casa, e está tudo ótimo- E necessário
sim, inclusive para acompanhar os trabalhos, porque há
questões problemáticas no encaminhamento daqui para frente.
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o Sr. Coordenador - Em votação. Quem estiver a favor do
art. 63 levante o cartão. (- Pausa.) Está rejeitado o art.
83.
Gostaria de dar mais uma informação. A Mesa está analisando
a preocupação dos presentes no Plenário com relação ás
emendas. A coordenação retifica a informação dada
anteriormente a respeito da apresentação das emendas. Elas
deverão ser subscritas por 18 coordenadores de votação, que
representam a maioria absoluta, e entregues á Comissão de
Representação para serem encaminhadas à Mesa dos trabalhos,
para apreciação.
Vamos ao art. 68. Há alguma manifestação contrária? Não
havendo manifestação contrária, coloco-o em votação. Quem
estiver a favor levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Há alguma manifestação contrária ao art. 69? Não havendo
manifestação, coloco-o em votação. Quem estiver a favor
levante o cartão. (-Pausa.) Aprovado.
Art. 71 - Alguma manifestação contrária? (- Pausa.) Não
havendo manifestação contrária, coloco-o em votação. Quem
estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Art. 73 - Alguma manifestação contrária? (- Pausa.) Não
havendo manifestação contrária, coloco-o em votação. Quem
estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Art. 80 - Alguma manifestação contrária?
O Sr. Evaristo Garcia - Só queria pedir uma informação á
Mesa. 0 documento está cheio de baixa renda !! . Qual é o
critério para !! baixa renda !! ? Uns dizem que é para quem ganha
três salários, outros dizem que quem ganha três salários já
é milionário. Não existe critério. Há fazendeiros que dizem
ter baixa renda: No entanto, compram o lote pelo BNH e
depois vendem. E preciso ter um critério. Deveriam ser
colocados os excluídos ou aqueles que recebem até três
salários mínimos. Estou pedindo para substituir. Qual é o
conceito de baixa renda?
O Sr. Coordenador - Torno a liberdade de sugerir ao senhor
que faça uma emenda ao art. 80, esclarecendo e definindo o
que significa baixa renda. Neste momento, estamos votando
matéria de deliberação definitiva, contra ou a favor do art.
80.
O Pe. Pierlulgi - E possivel, entre as emendas aditivas,
ser feita urna nova proposição, como, por exemplo, sobre
baixa renda?
O Sr. Coordenador - Nova, não. Nova seria supressão. Pode

ser feita uma emenda aditiva. O senhor pode aumentar alguma
coisa ou modificar o que está aqui.
O Pe. Plerluigi - Entre essas que já estão no relatório?
Não posso fazer mais uma?
O Sr. Coordenador - Não. Já foi aprovado o relatório.
O Pe. Pierlulgi - Falo isso porque a questão da baixa renda
poderia adaptar-se a dezenas de Itens nossos.
O Sr. Coordenador - Essas propostas já foram examinadas nas

comissões. Não havendo mais manifestações, coloco em votação
o art. 80. Quem estiver a favor levante o cartão. (- Pausa.)
Aprovado.
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Art. 81 - Alguma manifestação contrária? Não havendo
manifestação contrária, coloco em votação. Quem estiver a
favor levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Art. 83 - Alguma manifestação contrária?
O Sr. Mário Jorge - Participei da CPI do Grupo 3 e me
parece que a transcrição desse item, de certa forma,
distorceu um pouco o que foi dito lá. Esse item vai
praticamente contra a assistência técnica àquele que quer
construir. Porque, quando ele fala em dar sugestões de
planta básica de pequeno porte, a meu ver, na verdade, esse
não seria um comportamento adequado, porque cada lote é um
lote e cada morador é um morador. As exigências têm que ser
satisfeitas quase que individualmente. E estamos propondo
sempre que se dê assistência técnica ao construtor, o que
significa prestar orientação de como construir, por um
profissional habilitado, seja técnico, engenheiro ou
arquiteto, e não sair distribuindo plantinhas, como se faz,
hoje, nas Prefeituras. Encaminho pela supressão do art. 83.
O Sr. Coordenador - Manifestação a favor.
O Pe. Plerlulgi - Sou a favor, porque aqui se trata de uma
divulgação popular, de uma formação comunitária, e não tem
nada a ver com contratação do serviço particular.
O Sr. Flaviano Godoy - Estamos votando os artigos por
números, e não está sendo especificado o que estamos
votando. Não deu tempo para sabermos o que está sendo
votado. Só estamos sabendo os números dos artigos, e não os
seus conteúdos.
o Sr. Coordenador - Quero esclarecer que todos os votantes
receberam a cópia do relatório que contém todas as
indicações, e a Mesa concedeu 30 minutos para a leitura do
conteúdo desse relatório. Não temos nenhum interesse em
dificultar o entendimento de nenhuma questão.
O Sr. Flaviano Godoy - O que estou dizendo é que a Mesa lê

o número do artigo e depois o coloca em votação, em menos de
30 segundos. Esse tempo não é suficiente.
O Sr. Coordenador - Qual é a proposta do companheiro?
O Sr. Flaviano Godoy - Simplesmente que fosse lido o

conteúdo do artigo.
O Sr. Coordenador - A Coordenação pondera junto ao
companheiro que há uma preocupação de se ver o programa
todo, para que nada fique sem a deliberação do Plenário. Por
causa dessa preocupação, quando a Coordenação percebe que há
tranqüilidade no Plenário quanto ao entendimento, que não há
polémica, dá seqüência.
Em votação, o art. 83. Quem estiver a favor levante o

cartão. (- Pausa). Aprovado.
Art. 85 - alguma manifestação contrária?
A Sra. Ana Flávia - Queria colocar que o art. 85 refere-se
á constituição de um conselho curador e ao centro de
formação tecnológica que está sendo proposto. O artigo
anterior, o 84, já define de forma mais geral a formação do
conselho, com a representação de entidades de classe, etc.
Voltar a falar em conselho curador, no art. 85, acho um
detalhamento desnecessário, mesmo porque a própria
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personalidade jurídica desse centro tecnológico ainda não
estáesclarecida. Ainda precisa ser definida, e está dito
aqui que ela deverá aproveitar ao máximo as estruturas
organizacionais já existentes, e poderíamos entender que
isso seria criado no âmbito da universidade ou do CETEC. Por
outro lado, entendemos que, existindo um Conselho Estadual
de Habitação, esta seria uma instituição quase paralela, por
sua composição e também por suas atribuições.
O Sr. Coordenador - Qual é a proposta concreta?
A Sra. Ana Flávia - A supressão do art. 85.
o Sr. Coordenador - Manifestações a favor do art. 85?
O Sr. Lucato - Peço autorização para defender essa
proposta. São duas coisas distintas. O Centro de Formação
Tecnológica tem atribuições especificas, como a de definir
informações, reunir informações e outras que lhe forem
dadas. Quanto ao Conselho Curador, a idéia é que se tenha um
conselho de administração de alto nível, que seja uma
espécie de supervisão dos órgãos normais do Governo. No
caso, nós estamos tratando com órgãos que lidam com
habitação, mas isso poderia ser estendido para órgãos que
lidam com outras atividades.
Nós sabemos que, quando precisamos de um órgão de governo

para implementar um bom programa, esses órgãos existem, mas
não funcionam. Eles não têm transparência, pois a mesma
autoridade política que nomeia a direção do órgão nomeia sua
fiscalização, sua auditoria. E por isso que, muitas e
muitas vezes, esses órgãos não funcionam, não têm eficácia e
não atingem suas finalidades.
O Sr. Lucato - Estamos defendendo a existência de um
conselho de representação não comprometido com as mesmas
autoridades representadas por entidades de classe, mas com
aqueles que têm interesse no produto final do órgão, para
que funcione.
O Sr. Coordenador - Em votação. Quem for a favor do art. 85
levante o cartão- (- Pausa.) Quem for contra o artigo
levante o cartão. (-Pausa.) Votaram a favor do art. 85 85
pessoas. Votaram contra 59 pessoas. Está mantido o artigo.
Em discussão, o art. 86. Alguma manifestação contrária? Não
havendo nenhuma manifestação, coloco-o em votação- Quem
estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 100. Alguma manifestação contrária?
Não havendo manifestação contrária, coloco-o em votação.
Quem estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 103. Alguma manifestação contrária?
Não havendo manifestação contrária, coloco-o em votação.
Quem estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 107. Alguma manifestação contrária?
Não havendo manifestação contrária, coloco-o em votação.
Quem estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 109. Alguma manifestação contrária?
O Sr. Sebastião Abreu - Acho que não há necessidade dessa
proposição, porque existem os Decretos nQs 356/91 e 738/93,
dando essa isenção aos imóveis cuja área construída não
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ultrapasse 70m2. mão-de-obra não assalariada, mutirão e
autoconstrução.
O Sr. Coordenador - Sua proposta é pela exclusão?
O Sr. Sebastião Abreu - Sim, porque o art. 110 já contém a

exclusão.
O Sr. Coordenador - Vamos colocar em votação proposta de

exclusão do art. 109. Quem for a favor da exclusão levante o
cartão. Aprovada. Excluído o art. 109.
Art. 138. Alguma manifestação contrária ao art. 138?
O Sr. Sebastião Abreu - Na Proposição nQ 110 não houve

destaque, mas também deveria ser excluída.
O Sr. Coordenador - Ela já foi aprovada. Não foi pedido

destaque.
Coloco em votação o art. 138. Quem estiver a favor do art.
138 levante o cartão. Aprovado.
Art. 139. Alguma manifestação contrária?
A Sra. Teresa Delamare - Fiz um destaque no art. 139. item
1, mas ele está contemplado na supressão, no art. 151.
Portanto, aprovo e faço destaque no art. 1517 E isso?
O Sr. Coordenador - Aqui vai uma informação: não há
destaque no art. 151.
A Sra. Teresa Delanare - Na verdade, o destaque fica no

art. 151?
o Sr. Coordenador - Não foi pedido destaque no art. 151.
Ele já foi aprovado. você tomará sua providência,
considerando que o art. 151 já está aprovado. A saída é
emenda.
Não havendo manifestação, coloco em votação o art. 139.

Quem estiver a favor levante o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 143. Alguma manifestação contrária?
O Sr. José Hilton - Sr. Presidente, a Lei Complementar n
27 estabelece a existência do grupo coordenador. A lei, em
momento algum, fala em conselho. Portanto, o projeto do
movimento popular coloca o Conselho Estadual de Moradia como
sendo o grupo coordenador.
Essa proposta que está colocada aqui gera dubiedade em
relação á lei e á proposta que já foi aprovada
anteriormente. Por isso, somos contrários a ela. E mais: o
próprio Conselho Estadual de Habitação é quem vai definir
quem cuidará da gestão financeira dos recursos. Então, essa
proposta aqui não tem razão de existir.
O Sr. Coordenador - Alguma manifestação a favor?
Em votação. Como há uma proposta, vou colocar em votação a

proposta de supressão.
Quem estiver a favor da supressão do art. 143 levante o
cartão. Aprovada.
O Sr. Coordenador - Em discussão o art. 144. O art. 144

está prejudicado, pois refere-se á matéria que foi rejeitada
no art. 143.
Em discussão, o art. 157. Alguma manifestação contrária?
Não havendo, coloco-o em votação. Os que estiverem de acordo
com o art. 157 levantem o cartão. Aprovado.
Em discussão, o art. 158. A Mesa considera que o art. 158

está prejudicado.



560

O Sr. Antônio Cosme - Discordo dessa avaliação da Mesa e
quero explicar o porquê. O art. 157 coloca a questão da
remoção de famílias, em função da execução, e prioriza a
questão do reassentanento. No art. 158, entendemos que o
sujeito tem direito de optar pelo tipo de indenização que
quer. Na nossa opinião, para efeito de cálculo dessa
indenização, deve-se levar em conta o caráter social da
moradia, para não acontecer o que está acontecendo, hoje, na
Rede Ferroviária do Bairro São Paulo. Ali, os funcionários
da Rede, numa atitude extremamente prejudicial ás famílias,
avaliam tecnicamente o imóvel. Então, se um indivíduo tem
um "barraquinho" de 2m2, a avaliação está sendo feita
considerando-se o tamanho desse imóvel. Na nossa opinião, no
entanto, num caso como esse, há que se considerar o aspecto
social de morar. Sópara esclarecer a nossa posição, a
indenização que está sendo paga ás pessoas que estão sendo
removidas por motivo de obras públicas não garante a elas o
reassentamento, ou seja, o direito de morar logo em seguida
á execução. Por essas razões, achamos que o art. 158 não
está prejudicado.
O Sr. Coordenador - Como foi pedido destaque para o artigo
e como o Plenário está se manifestando através do senhor,
vamos colocá-lo em discussão e em votação. Há alguma
manifestação contrária ao art. 158?
O Sr. Sebastião Abreu - O art. 157 já foi votado?
O Sr. Coordenador - Sim. Agora estamos deliberando sobre o

art. 158.
O Sr. Sebastião Abreu - Há, aqui, uma contradição. Acho que

o 'bloco do lado de lá', se é que existe bloco, tem votado
questões prejudiciais a eles próprios. O art. 158 ê muito
mais benéfico do que o art. 157, que é o que deveria ter
sido rejeitado.
O Sr. Coordenador - Neste momento, estamos discutindo
exatamente o art. 158. Até agora, não houve nenhuma
manifestação contrária a ele. Não havendo manifestação
contrária ao art. 158, coloco-o em votação. Aqueles que
estiverem de acordo levantem o cartão. Aprovado.
O Sr. Coordenador - Em discussão, o art. 163. Não havendo
manifestações em contrário, coloco-o em votação. Quem
estiver a favor do art. 163 levante o cartão. (- Pausa.)
Aprovado.
Não há destaque para o art. 164.
Em discussão, o art. 171. Estão abertas as inscrições para

manifestações contrárias ao art. 171.
O Sr. Evaristo Garcia - Existe alguma comissão permanente
da Assembléia Legislativa para discutir esta questão? O
Deputado Jorge Hannas pertence a qual comissão?
O Sr. Coordenador - As questões ligadas a habitação e
planejamento urbano pertencem à Comissão de Assuntos
Municipais.
O Sr. Evaristo Garcia - As pessoas interessadas deveriam
solicitar uma reunião da população, para discutir esse
problema.
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O Dr. Heraldo Santos Outra - Em nome da SEMI, gostaria de
dizer que a questão do fórum permanente já foi aprovada na
Emenda rig 169, que não teve destaque: "Instaurar um fórum
permanente de debates sobre a questão habitacional, sob a
égide do Poder Legislativo, com a participação de
instituições públicas e de organizações da sociedade".
Temos, hoje, no Congresso Nacional, votando a Lei do
Desenvolvimento Urbano, o Estatuto da Cidade. Esse fórum
teria, juntamente com o nosso Legislativo, de acompanhar as
discussões em Brasilia, arejar aquela legislação e fornecer
subsídios para a nossa legislação. Seria um fórum que
agregaria associações comunitárias e sindicais, para
subsidiarem a própria Comissão de Representação, que vai
continuar trabalhando com os Deputados, para implementarem
essas medidas. Esse fórum é algo maior que a Comissão de
Representação.
Na Proposta ng 169, aprovada sem destaque, fala-se o

Seguinte: ". . .com a participação de Instituições públicas e
de organizações da sociedade, a fim de aprofundar as
discussões aqui iniciadas, levantar sugestões para
agilização das medidas, bem como acompanhar a sua
implementação. São questões, entre outras, a serem tratadas
como prioritárias pelo fórum: os debates sobre a Lei de
Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade), em tramitação
no Congresso Nacional, e a elaboração de propostas para
reformulação da Lei nQ 6.766, de 1979".
O Sr. Evaristo Carda - O objetivo da minha intervenção é
fazer com que as comunidades trabalhem junto às comissões
desta Casa, por questões de segurança, habitação e saúde.
O Or. Heraldo Santos Outra - Minha proposta é a supressão

do art. 161, porque já foi aprovado o fórum permanente no
art. 169, que não teve destaque.
O Sr. Coordenador - A Mesa recebeu a proposta de supressão
do art. 171, sob alegação de que o art. 169 já aprovou a
matéria. Alguma manifestação a favor do artigo? (- Pausa.)
Em votação. Quem estiver a favor da rejeição do art. 161
levante o cartão. (- Pausa.) Está rejeitado. Encerrada a
parte de votação de destaque.
A Sra. Antônia Puertaz - Tenho uma dúvida. Com relação aos
art. 163 e 164, a Mesa informou que não havia sido feito
pedido de destaque, e na lista que apresentamos pedidos de
destaque eles constam.
O Sr. Coordenador - Vou reabrir a discussão do art. 164,

porque houve um engano. Em discussão, o art. 164.
A Sra. Cláudia Machado - Defendemos a supressão do art.
164, porque temos de encontrar outras formas para evitar a
expulsão e conseqüente migração rural, e não restringir a
área a ser apropriada pelos agregados.
O Sr. Coordenador - Alguma manifestação a favor do art.
164? Não havendo manifestação, coloco-o em votação. Quem
estiver a favor da supressão levante o cartão. (- Pausa.)
Está rejeitado o art. 164.

Suspensão e Reabertura da Reunião
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D Sr. Presidente - A Mesa vai suspender a reunião por 10
minutos, para a apresentação das emendas propostas. Estão
suspensos os trabalhos.
Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação das Emendas Propostas
O Sr. Presidente - A Mesa solicita que sejam encaminhadas

as emendas às propostas apresentadas.
Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão, coordenador

dos trabalhos.
O Sr. Coordenador - Retomamos, neste instante, a
coordenação desta parte da reunião para apreciarmos as
emendas apresentadas.
O Sr. Coordenador - Solicito ao Dr. João Vicente,
coordenador de grupo, que faça a leitura da emenda
apresentada ao art. 27.
Unia participante - Sr. Coordenador, gostaria de um
esclarecimento da Mesa sobre assunto anterior. Embora já
seja matéria vencida, está havendo dúvidas aqui no Plenário,
e parece-me que na Mesa também. Trata-se dos itens 165 e
166, que são excludentes. Não houve destaques e, por isso, o
entendimento que algumas pessoas no Plenário estão tendo é
de que o item 166 está anulando o 165. O esclarecimento é de
que a coordenação dos trabalhos teve esse entendimento.
O Sr. Coordenador - De qualquer maneira, já está encerrada

a votação do documento e a dos destaques. Agora, só podemos
apreciar de acordo com o regulamento- (- Pausa-)
Caso sua preocupação seja com a contradição entre os dois
artigos, pode ficar tranqüila, porque foi aprovado o art.
166, que exclui a Proposta ng 165. Então, esta não existe.
Com a palavra, o Or. João Vicente, para a leitura da
proposta à emenda ao art. 27. Estou chamando de artigo, mas
é o número da proposta.
O Or. João Vicente - Esta emenda foi apresentada pela
EMATER e refere-se ao Grupo 6. Proposta ng 27: "Estabelecer
e promover uma politica de integração urbana para vilas e
favelas, em conjunto com os governos municipais, para as
cidades de grande, médio e pequeno porte, incentivando a
participação de associações comunitárias e sindicatos".
o Sr. Coordenador - Foi lida a proposta de emenda ao art.
27, e agora a coloco em votação. Como é a primeira, pergunto
se todos entenderam o que foi proposto com a Emenda ng 27.
Em discussão. Há alguma manifestação contrária? Em votação.

Os que estiverem a favor da emenda, como foi lida, levantem
o cartão. (- Pausa.) Aprovada.
Peço ao Dr. João Vicente que faça a leitura da emenda à

Proposta ng 22.
O Dr. João Vicente - A proposta é suprimir o poder de
decisão das politicas públicas, e isso é de competência dos
conselhos estaduais e municipais. A proposta é de se
suprimir a expressão "com o poder de decisão das politicas
públicas" do art. 22.
O Sr. Coordenador - Em discussão, a proposta de emenda.
Alguma manifestação contrária à proposta?
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O Sr. Heraldo Santos Outra - Acho que, quando foi colocado
isso como poder de decisão das políticas públicas, foi no
sentido de que os representantes dos órgãos que fossem
indicados para dialogar com as comunidades fossem pessoas
que tivessem o poder de decisão, para a comunidade não ficar
discutindo com quem não tem esse poder. De repente, para
essas reuniões regionais ou microrregionais um órgão do
Estado manda uma pessoa que não tem capacidade de decisão.
Então, o que queríamos é que as pessoas que fossem
responsáveis pelas políticas, que fossem titulares dos
órgãos, fossem dialogar com a comunidade. E não mandar um
qualquer, porque a comunidade vai falar e não vai ser
escutada por uma pessoa que tenha capacidade de trazer, para
o âmbito do órgão, a demanda da comunidade. Para haver
diálogo com a comunidade, é preciso que sejam enviadas
pessoas com capacidade de decisão. Por exemplo, quando se
vai trabalhar com políticas públicas, existem órgãos, como a
EMATER e a Secretaria de Habitação, encarregados de definir
isso. Se se fizer uma reunião para que a comunidade coloque
suas demandas e, se o enviado for um técnico de quinto
nível, a discussão vai resultar inútil. Então, acho que,
para o diálogo com a comunidade, têm de ser enviadas pessoas
que ocupem áreas de decisão na política pública vigente,
porque o que a comunidade vai propor é que sejam modificadas
as políticas vigentes - ou apoiá-las, se forem boas. O
objetivo é preservar o diálogo com a comunidade.
O Sr. Antônio Cosme - Quero defender a emenda. Se formos
prestar atenção a todo esse processo que estamos travando
aqui, quando se coloca a questão dos conselhos nacionais,
estaduais e municipais de habitação, estamos atribuindo a
esses conselhos uma de suas atribuições, que é definir as
políticas públicas de habitação. Mas se, ao mesmo tempo, for
criada uma situação dessas, com o simples fato de uma
determinada região, mesmo com a presença de movimentos
populares, dever obediência a esses fóruns que terão o poder
de decisão das políticas públicas, os conselhos estaduais e
municipais de habitação serão esvaziados.
Se não é essa a questão do companheiro, que reformule isso,
porque sua proposta dá margem para esse entendimento. Essa é
uma forma de esvaziar um processo que está se consolidando
em nível nacional, porque as políticas habitacionais devem
contar com a participação da sociedade, principalmente dos
interessados. O poder público que está contemplado no
conselho pode ser, por exemplo, um elemento que vá àquela
região para discutir especificamente esse assunto. Agora, se
for dado esse podera outras instâncias, o poder de decisão
desses conselhos vai esvaziar-se.
O Sr. Heraldo Santos Outra - Retiro a minha proposta. Sou a
favor de que se retire a expressão "com o poder de decisão
das políticas públicas'. Apoio sua proposta.
O Sr. Coordenador - Então, a proposta de emenda fica
colocada com a supressão das expressões finais "com o poder
de decisão das políticas públicas'. Quem estiver a favor da
emenda que propõe a supressão levante o cartão. Aprovada.
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O Sr. Coordenador - Peço ao Dr. João Vicente que faça a
leitura da Emenda ng 42.
O Sr. João Vicente - "Incentivar a autoconstrução e

mutirões habitacionais, como prova eficiente de produção de
habitação pela população de baixa renda".
O Sr. Coordenador - Um esclarecimento: todas as emendas
apresentadas referem-se apenas a destaques. As matérias
aprovadas no relatório não são oportunas, de acordo com o
regulamento. Coloco em discussão a Emenda nQ 42. Alguma
manifestação contrária? Não havendo, coloco-a em votação.
Quem estiver a favor da emenda levante o cartão. Aprovada.
Passemos á leitura da Emenda nQ
O Sr. João Vicente - "Incentivar a formação de grupos
associativos, visando apoiar os pequenos e médios
construtores, os trabalhadores, as mulheres, os
fornecedores, os grupos de autoconstrução. os mutirões
habitacionais e o sistema em geral, tanto urbano como rural,
oferecendo ...O resto continua igual. Foram incluídas ai
as expressões "mulheres" e "mutirões habitacionais".
O Sr. Coordenador - Em discussão, a emenda. Alguma
manifestação contrária? Em votação. Quem estiver a favor
levante o cartão. Aprovada.
Existem duas propostas de emenda ao art. 46. Antes de as

colocarmos à deliberação do Plenário, queremos saber se são
conflitantes ou não.
o art. 46 reza: "Incrementar a legalização e a urbanização
de favelas com métodos e técnicas apropriados, precedidos
dos estudos e pesquisas específicos que forem julgados
necessários". Proponho à Secretaria apreciarmos uma outra
emenda enquanto decidimos esse aspecto.
Peço ao João Vicente para fazer a leitura da Emenda ng 53.
O Sr. João Vicente - "Criar política abrangente relativa às
habitações populares, facilitando sua produção e
contemplando os interesses das partes interessadas com
programas emergenciais e temporários que visem propor
soluções alternativas para a questão de moradias (para
aluguel social, por exemplo), possibilitando o acesso da
população carente a esse mercado e garantindo-lhe a
aquisição futura. A administração, no caso do aluguel, fica
a cargo do poder público".
O Sr. João Vicente - A Emenda ng 53 tem uma nova proposta
de revisão de votação, que passa a ser: "criar políticas
abrangentes, relativas às habitações populares, facilitando
sua produção e contemplando o$ interesses das
partes. "Significa: incluir a proposta 54 e suprimir, no
texto original da Emenda nQ 53, as palavras 'de aluguel".
O Sr. Coordenador - São duas propostas para a 53?
O Sr. João Vicente - O que se discute na aditiva é a
possibilidade de se acrescentar algo na redação, mas de modo
que não altere o conteúdo da que foi aprovada. A proposta de
se retirar a expressão "o aluguel" altera a que já foi
aprovada, por 55 a 80. A aditiva é para poder modificar o
texto. Na medida em que se retirar a expressão "o aluguel",
ela não tem sentido.
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A segunda proposta que apresentei, na verdade, é a mesma. A
emenda a ser apreciada é a seguinte: "criar políticas
abrangentes, relativas às habitações populares, facilitando
a sua produção e contemplando as partes interessadas com
programas emergenciais e temporários que visem propor
soluções alternativas para a questão da produção de moradia,
para o aluguel social, por exemplo, possibilitando o acesso
da população carente a esse mercado e garantindo-lhe a
aquisição futura.
O Sr. Coordenador - Chegou a outra proposta.
Está encerrado o prazo para o recebimento de emendas, ou

não vamos fechar o processo.
o Sr. João Vicente - A outra proposta é a seguinte: "criar
uma política abrangente relativa às habitações de aluguel
para a população com renda acima de três salários,
facilitando a sua produção e contemplando os interesses das
partes."
Nosso entendimento é o de que a primeira proposta fere o

mérito da que já foi aprovada no art. 53. Portanto, essa
proposta de emenda está prejudicada. A Emenda ng 53 deve ser
apreciada, acrescentando-se: para população com renda acima
de três salários."
A Sra. ... - Acho que, desta forma, estamos restringindo o
espírito da política, como um todo. Foi aprovada a política,
como um todo, e ai se está restringindo a rendas acima de
três salários.
O Sr. Coordenador - Qual é a proposta da senhora? Não
rejeitar a emenda? Então, há uma proposta contra a emenda?
Um participante - Sou a favor, porque a política

caracteriza a busca do bem comum, aquilo que possa garantir
vantagens para toda a população. Ora, uma política de
aluguel visando à classe de um a três salários mínimos
seria prejudicial a essa população, que não terá nunca
condição de pagar dignamente aluguel em lugar algum.
Um participante - lima questão de esclarecimento. Quando se
falou que a Proposta nQ 53 está retirando o aluguel e,
automaticamente, ferindo o conteúdo, quero dizer que não
está ferindo, porque aqui em baixo colocamos "aluguel
social'. Portanto, não se está retirando aluguel. Estamos é
colocando o social na frente do aluguel, porque a proposta,
em si, está vinculando o aluguel enquanto alternativa de
moradia. Ai, colocamos na proposta as partes interessadas
num programa de habitação popular, incluindo o aluguel
social. Agora, só temos que explicar o que é aluguel
social. Temos que discutir aqui aluguel social como um
todo.
O Sr. Coordenador - Mas não é o art. 53. Ele exclui

exatamente o eixo da questão que foi aprovada.
A Sra. Cláudia Machado - Quero me referir a uma questão
que está aqui no regulamento. E sobre o f SQ. As emendas
aditivas e modificativas serão admitidas por acordo dos
integrantes da Comissão de Representação e subscritas pela
maioria absoluta dos coordenadores de votação. Portanto,
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estou entendendo que essas emendas que foram encaminhadas
agora podem ser modificativas.
O Sr. Coordenador - Devolvo a palavra ao Presidente da

Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência vai prorrogar a reunião,
de oficio, até ás 14 horas.
Com a palavra, o Sr. Coordenador, Deputado Baldonedo

Napoleão.
O Sr. Coordenador - O entendimento da Mesa permanece na
seguinte situação o mérito já foi submetido á deliberação,
no art. 53. e é matéria aprovada. Qualquer proposta de
emenda que altere o eixo da questão, que é a habitação de
aluguel, em nosso entendimento descaracteriza o artigo. Ele
já foi aprovado. Estamos tratando aqui do art. 53, de outros
não estamos tratando ainda. Portanto, encerro a discussão e
coloco em votação a proposta de emenda ao art. 53, da
maneira como foi lida pelo coordenador. Em votação. Quem
estiver a favor da emenda levante o cartão.
Um participante - E qual é a emenda do art. 53?
o Sr. Coordenador - Fica anulada a primeira manifestação de
voto e peço ao coordenador que leia novamente a proposta de
emenda ao art. 53.
O Sr. Coordenador - Com nova redação, ficaria da seguinte
forma: "Filiar uma política abrangente relativa ás
habitações de aluguel para populações de rendas acima de
três salários, facilitando sua produção e contemplando os
interesses da classe".
O Sr. Hélcio Lúcio Tarciso - A Mesa considerou que se está
alterando o espirito do texto original. Gostaríamos, então,
que as pessoas Que lançaram essas emendas se justificassem,
porque, em nosso entendimento, o texto original não está
sendo alterado. Esse pode ser o entendimento da Mesa, mas
não é o nosso.
O Sr. Coordenador - Manifesto a seguinte posição: a
retirada do termo "aluguel" da proposta exclui o eixo da
questão. O artigo que foi aprovado diz o seguinte: . . criar
uma política habitacional relativa ás habitações de
aluguel". Esse é o tipo de habitação a que o artigo se
refere. Se uma proposta suprime a palavra "aluguel", está-se
referindo a outras formas de habitação. de maneira que
mantenho o meu entendimento de que a emenda está
prejudicada, pois está descaracterizando um artigo já
aprovado.
O Sr. Nathan Rosenbaum - Fui o autor dessa emenda e
gostaria de sugerir que, se fosse possivel, deixássemos o
texto do art. 56 da forma como está, acrescido do que foi
apresentado.
O Sr. Coordenador - O que estamos discutindo aqui é a
emenda que foi lida pelo Dr. João Vicente, não o art. 56.
O Sr. Nathan Rosenbaum - Essa emenda propõe uma alteração:
a de suprimir o termo "aluguel". Estou sugerindo que se
mantenha o termo "aluguel" e que se prossiga a leitura da
Emenda ng 1.
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O Sr. Coordenador - O nosso entendimento é de que sua
emenda está prejudicada.
O Sr. Nathan Rosenbaum - Sim, mas mantenho o termo 'de

aluguel
O Sr. Coordenador - Mas ela não trata só disso; trata de

outras questões que também alteram o mérito já decidido pelo
Plenário.
O Sr. Nathan Rosenbaur - Infelizmente, não entendo dessa
forma. O senhor poderia ler a Emenda nQ 19
O Sr. Sérgio Luis Prado - Acho que o colega não pode
modificar a emenda através do microfone, uma vez que
diversas pessoas já assinaram o que está escrito ai.
O Sr. Coordenador - Essa é uma boa lembrança. Estamos
tentando fazer as coisas da maneira mais correta.
O Sr. Nathan Rosenbaum - Então, gostaria que as pessoas se

manifestassem para dizer se são a favor ou contra a proposta
que estou fazendo.
O Sr. Coordenador - Mas isso não está previsto. Temos que
examinar o que está sobre a mesa.
Assim, coloco em votação a emenda, da forma como foi lida
pelo Or. João Vicente. Peço que seja feita a contagem dos
votos. Quem estiver a favor da emenda, levante o cartão. (-
Pausa.) Quem estiver contra a emenda, levante o cartão. (-
Pausa.) Resultado: 46 pessoas a favor da emenda; 82 contra a
emenda. A emenda está rejeitada.
Para o art. 46 temos duas propostas conflitantes. Solicito

ao Or. João Vicente que faça a leitura da primeira.
O Sr. João Vicente - A primeira proposta pede para

acrescentar a expressão "mesmo em terrenos de origem
privada". Na íntegra, o texto ficaria assim: "Incrementar a
legalização, a urbanização e a humanização de favelas, mesmo
em terrenos de origem privada, com métodos e técnicas
apropriados, precedidos de pesquisas e estudos específicos
que forem julgados necessários".
O Sr. Coordenador - Solicito a leitura da segunda proposta.
O Sr. João Vicente - "Incrementar a urbanização e a
legalização da posse da terra em favelas com métodos e
técnicas apropriadas, precedidos de estudos e pesquisas
específicos que forem julgados necessários."
O Sr. Coordenador - Nosso entendimento é que, se votarmos a
primeira, vamos prejudicar a segunda. Propomos votar a
segunda, que é a mais abrangente. depois deliberamos sobre a
primeira, que acrescenta a expressão "mesmo em terreno de
origem privada". Peço ao Or. João Vicente que repita a
leitura da segunda proposta.
A Sra. Antônia Puertaz - Acredito que as duas emendas não
se contrapõem. Complementam-se e podem ser encaixadas no
texto original.
O Sr. Coordenador - Nosso entendimento é o mesmo. Em

discussão, a proposta colocada.
O Sr. Marcelino - Pergunto á Mesa por que não se delibera

sobre a primeira, respeitando a ordem.
O Sr. Coordenador - A segunda proposta é mais abrangente.
A outra apenas acrescenta a expressão "mesmo em terreno de
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origem privada". Se o Plenário estiver de acordo, é
interessante aprovarmos a primeira e depois a outra, para
não haver problema de entendimento de uma e outra. Em
votação, a segunda emenda. Quem estiver a favor levante o
cartão. (-Pausa.) Aprovada.
Em discussão, a primeira emenda, que acrescenta a
expressão "mesmo em terreno de origem privada". Alguém
deseja manifestar-se?
O Sr. Nathan Rosenbaum - Sou contra, porque isso é um

grande incentivo a invasões.
O Sr. Filipe Cupertino - Belo Horizonte soma mais de 500
moradores. Na área municipal, os companheiros favelados já
têm títulos de propriedade. Na área do Estado, há uma lei
que também dá titulo de propriedade. Admira-me muito vir
ele falar em problema de invasão, porque temos companheiros
que moram em terrenos invadidos há mais de 30 anos. Quero
saber qual proprietário tem peito e coragem de tirar esses
companheiros de onde estão.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o senhor representante.
o representante - Só reforçando o discurso, pelos dados que
temos hoje, mais de 60% dos moradores de favelas se situam
em áreas particulares, e não é possível titulá-los, porque
desapropriar-se-ia uma pessoa que há mais de 40 anos já não
detém a posse da terra. As áreas particulares precisam ser
tituladas.
O Sr. Heraldo Santos Dutra - Entendo a proposta, mas estou
levantando um problema que se refere ao conteúdo das
propostas que foram feitas. Para mim, falta no texto a
legalização dos atuais moradores, porque, se tenho dez lotes
e os alugo explorando os outros favelados, para a
legalização da posse falta dizer "dos atuais ocupantes do
terreno".
o Sr. Coordenador - Vamos colocar em votação. Quem estiver
a favor da emenda que acrescenta a expressão levante o
cartão. (- Pausa.) Quem estiver contra levante o cartão. (-
Pausa.) Aprovada a emenda.
Quero informar que foi feita uma proposta de emenda á
Proposta ng 44, propondo a supressão da expressão "e o
sistema em geral". Já foi aprovada outra emenda com a
referida expressão, de forma que aquela ficou prejudicada.
O Sr. Coordenador - Peço ao Sr. João Vicente que faça a
leitura da Proposta 48.
O Sr. João Vicente - O artigo original diz o seguinte:
"Explorar melhor na criação de novos loteamentos ou
conjuntos habitacionais a concepção que ora chamaremos de
núcleos integrados auto-suficientes, constituídos por
residências, serviços e comércio de bairro, equipamentos
comunitários, e principalmente fontes de emprego". Essa é a
proposta do Grupo 3. A alteração vem acrescentar o
seguinte: substituição da palavra "explorar" pela palavra
"incentivar".
O Sr. Coordenador - Em discussão. Não havendo manifestação,

coloco em votação a proposta de emenda. Quem estiver a favor
levante o cartão. Aprovada.
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Peço ao Sr Sérgio que leia •a proposta de emenda para o
art. 61.
O Sr. Sérgio - Há várias propostas de emenda para o art.

61, que trata da criação do Conselho Estadual de Habitação.
Como é um tema central e tem a proposta de exclusão e
inclusão de vários membros, vou me permitir, pelo menos, me
situar, em termos de composição do Conselho Estadual de
Habitação.
A primeira proposta é a de inclusão de um representante de
sindicatos independentes, não ligado a centrais sindicais.
Essa mesma proposta pede a inclusão da CEMIG.
A outra proposta, nessa mesma linha, pede a substituição do
SDMG pela SETAS. A justificação é a seguinte: o BOMG foi
incluído considerando que poderia se constituir no agente
financeiro do fundo de habitação popular; porém, foi
substituído na proposta. Por outro lado, a SETAS tem
acúmulo de trabalho na área habitacional, principalmente na
urbanização de favelas. De toda maneira, a SETAS já foi
incluída pela votação separada. Na verdade, essa proposta
significa a exclusão do BOMG.
Outra proposta é a seguinte: dadas as características do
Banco social, e em virtude de sua relevante atuação no
financiamento de unidades habitacionais, propomos a
ampliação da composição do Conselho Estadual de Habitação,
criando o subitem 13, com um representante da Caixa
Econômica Federal para cada uma de suas três
Superintendências Regionais, perfazendo três representantes.
Portanto, há a proposta de três representantes da Caixa
Econômica, a supressão do BDMG, a inclusão da CEMIG e a
inclusão de um sindicato independente.
O Sr. Coordenador - Sugiro apreciarmos separadamente cada

proposta, sob pena de prejudicarmos o mérito da proposta.
O Sr. Sérgio - A primeira proposta propõe a Inclusão de um
sindicato independente, não ligado ás centrais sindicais,
que já estão previstas, e um da CEMIG
O Sr. Coordenador - Não, vamos separar. Peço que leia a
proposta referente ao sindicato. Com  a palavra o companheiro
do Plenário.
O Pe. Pierlulgi - Gostaria de saber o que quer dizer
sindicato independente.
O Sr. Sérgio Azevedo - Sindicato independente é aquele não
ligado ás quatro centrais sindicais conhecidas.
O Pe. Plerlulgi - São duas propostas separadas ou uma só?
O Sr. Sérgio Azevedo - Neste caso, é a mesma proposta.
O Pe. PlerlulgI - O mesmo que quer que entre a CEMIO quer
que entre o sindicato Evidentemente, feita pela CEMIG, que
quer justificar sua entrada com um parceiro, de outra
natureza, que não existe.
O Sr. Evaristo Garcia - Sindicato Independente é aquele
ligado ás federações e confederações . E uma estrutura
sindical pela CLT. As centrais sindicais - CUT, CGT e Força
Sindical - são outra expressão. O sindicato independente
participa das federações e confederações e não é ligado a
essas centrais sindicais
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O Sr. Rogério Matos - O companheiro Pierre Luigi está um
pouco enganado quanto à questão, porque os sindicatos
filiados a qualquer central sindical podem estar filiados
tanto ás federações quanto ás confederações. A questão dos
sindicatos independentes se dá porque temos vários
sindicatos de grande valor nacional, e não só estaduais ou
municipais, que não têm nenhuma ligação com nenhuma central
O nosso sindicato é totalmente independente e existe em
várias localidades do Brasil. Já outras partes do sindicato
são ligadas á central sindical.
Contestando o padre, não estamos fazendo 'lobby' com
nenhuma empresa. Simplesmente, na conversa entre os
coordenadores, decidiu-se colocar no mesmo texto duas ou
três reivindicações, que podem ser desmembradas.
o Sr. Coordenador - Entendemos que são questões separadas,

e a nossa orientação é no sentido de votar separadamente.
O Sr. Saulo - Só um esclarecimento: no caso de o sindicato
independente, qual é a interlocução para ele vir para o
conselho?
O Pe. Pierluigi - Proponho que seja a votação na íntegra;

que não sejam separados os dois itens.
O Sr. Coordenador - A Mesa não acata a proposta.
O Pe. Plerlulgi -. Se a proposta é única, por que vamos
dividi-la em duas? E até contra o regulamento.
O Sr. Coordenador - O senhor é um dos autores da proposta?
O Sr. Rogério Matos - Sou o autor e volto a insistir.
Inclusive, nosso sindicato foi um dos que promoveram este
seminário. O nosso companheiro está totalmente enganado
sobre como se vai descobrir quais são os sindicatos
independentes no Estado. Não é o primeiro seminário que o
nosso sindicato ajuda a promover. Como se pode dizer que não
existe sindicato independente?
O Sr. Marcelino - Não tem jeito de serem independentes,

porque sãos filiados ás federações.
O Sr. Coordenador - A coordenação considera esgotada a
parte de esclarecimentos a respeito da questão e coloca em
votação a primeira proposta, referente á inclusão do
sindicato, da maneira como a proposta está sendo
apresentada.
O Sr. Coordenador - Vamos passar à votação. Quem estiver a
favor levante o cartão. (- Pausa.) Quem estiver contra
levante o cartão. (- Pausa.) Votaram "sim 67 pessoas;
votaram 'não" 58 pessoas.
Em votação, a proposta de exclusão da CEMIO. Quem estiver a

favor levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado-
0 Sr. Sérgio Azevedo - A próxima proposta é da exclusão do
BDMG, que tem a seguinte justificativa: O BOMG foi incluido,
considerando que poderia se constituir um agente financeiro
do fundo a ser criado. Porém, como foi substituido, na
proposta, pela COHAB, não tem sentido a sua permanência. E
feita a defesa da SETAS, que já está pelo art. 62. que foi
aprovado.
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Na verdade, o que se está aprovando aqui é a exclusão ou
não do BDMG. Quem estiver a favor da emenda que propõe a
exclusão do SDMG levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.
Outra proposta: um representante da Caixa Econômica Federal
para cada uma das suas três Superintendências Regionais no
Estado, perfazendo, portanto, três representantes da Caixa
Económica Federal.
Justificativa; Devido à grande importância social do Banco.
Uma participante - Peço um esclarecimento. Concordo em que
haja uma representação da Caixa Econômica Federal, mas
gostaria que fosse esclarecido por que deveriam ser três os
representantes?
O Sr. Coordenador - Peço a um representante do grupo que
preste o esclarecimento solicitado.
o representante do grupo - Seriam três representantes, um
para cada Superintendência Regional da Caixa Econômica
Federal de Uberlândia, de Juiz de Fora e de Selo Horizonte,
cujos problemas são distintos. Para a empresa, entretanto,
seria um voto apenas.
Uma participante - Pergunto ao autor da proposta se seria
possível retirar o número de três representantes,
substituindo um membro para a Caixa Econômica Federal.
O Sr. Coordenador - Se não houver objeções, saindo da nossa
prática habitual, indago dos autores da proposta se
concordam em substituir de três para um, o número dos
representantes.
Um participante - Discordo em que se dê tratamento

diferenciado, tendo em vista a impossibilidade anterior de
se adotar essa conduta em nosso grupo de trabalho.
o Sr. Coordenador - Houve uma manifestação contrária, o que

é o suficiente para acatarmos a prática habitual, devendo a
proposta ser votada como está redigida. Peço que seja feita
novamente a sua leitura.
O Sr. Sérgio Azevedo - Um representante da Caixa Econômica
Federal para cada uma de suas três Superintendências
Regionais do Estado, perfazendo três representantes.
O Sr. Coordenador - Em votação, a proposta. Quem estiver a
favor da emenda...
O Sr. .JoàoBatista Alves (Pela ordem) - Antes, gostaria de
fazer uma colocação,para defender o porquê da inclusão da
CEF. Sou favorável á aprovação, pois não se pode conceber
como a Caixa Econômica Federal, tendo em vista a sua vasta
experiência no financiamento de unidades habitacionais, como
gestora e agente do sistema financeiro - além do imenso
cabedal adquirido com a incorporação do BNH - possa ficar
alijada do Conselho Estadual de Habitação, mantendo a
paridade-
0 Sr, Antônio (Pela ordem) - Todos concordamos com a
participação da CEF no Conselho. Isso ê consenso aqui. O que
não é consenso ê que haja três representantes. Então, se a
Mesa encaminha dessa maneira, prejudica a inclusão da CEF.
Ela sairá perdendo- E importante, ê consensual que ela
participe.
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O Sr. Coordenador - Companheiro, esta matéria está
encerrada. Já me pronunciei sobre ela. Não concordei em
abrir a questão passada e não concordo em abrir agora.
Lamento profundamente, nas a matéria vai ser votada como foi
apresentada, para nos mantermos fiéis ao regulamento.
O Sr. Sérgio Azevedo - Como representante da Comissão de
Representação, entendo que temos de seguir as regras do
jogo. Elas são universais e idênticas para todos. Uma pessoa
interpretou diferente a proposta do Padre Pigi. A própria
Mesa concordava em votar apenas um representante. Como não
houve unanimidade, temos que seguir a regra. Se o Padre Pigi
considerar que é possível votar um representante, acho
importante.
O Pe. Pigi - Esse consenso tem de ser paritário. Com  mais
um órgão público, as representações populares já não serão
pari t árias.
A Sra. Teresa Delaiiiare - Estamos discutindo aqui o papel da
Caixa Econômica Federal. Quer dizer, um Banco que foi
desvirtuado durante bom tempo e que estamos lutando para
colocar no lugar certo. Acho que não nos cabe discutir se
deve ser paritário ou não. Não vamos admitir que uma votação
encaminhada erradamente exclua a Caixa. Então, o Estado de
Minas Gerais ficará prejudicado na questão da habitação. A
Caixa Econômica Federal é um instrumento fundamental, que
vai alavancar e incentivar a questão da moradia, em termos
de financiamento.
O Sr. Sebastião Abreu - Gostaria que o Padre Pigi retirasse
a ponderação que fez de não aceitar que o colega fizesse a
retificação através do microfone.
O Sr. Sérgio Azevedo - Na verdade, essa questão, da maneira
como está colocada, admite dupla interpretação.
Evidentemente, se lermos o texto, entendemos que são três
representantes, mas pode ser interpretado como um
representante.
O Pe. Pigi - Então, vamos negociar. Os senhores colocam um
representante da Caixa Econômica Federal e um da área
popular.
O Sr. Coordenador - Isso não é possível- O Plenário é
soberano, mas, acima dele, está a deliberação sobre o
regulamento. Estamos percebendo que não há consenso quanto
ao critério.
O Sr. Coordenador - Como coordenador, comecei a perceber
que deveríamos encaminhar uma maneira de Interpretar o que
me pareceu um consenso. Assim, propus que fosse votada a
emenda que propõe um representante para a Caixa Econômica
Federal. O Plenário protestou através de, pelo menos, duas
pessoas. Agora, a manifestação de outras pessoas do
Plenário, de apoiar a minha intenção de interpretar um
consenso possível está deixando claro que esse consenso não
existe. De maneira que a Assembléia Legislativa,
representada por este coordenador, não pode abrir mão do que
o Plenário deliberou sobre a regulamentação do debate. O
último minuto mostrou que não há consenso. Lamentavelmente,
e digo isso por mim, tenho que colocar em votação a emenda
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da maneira como está sendo encaminhada do primeiro ao último
momento neste trabalho.
O Sr. Antônio Cosme - Sr. Coordenador, temos como resolver
isso. Há uma hora, a Mesa estabeleceu que estava encerrada a
apresentação de novas propostas. Minha sugestão é que a Mesa
dê 2 ou 3 minutos para as partes interessadas reformularem a
proposta que já existe e reapresentá-la novamente. Não se
trata de nova proposta, e sim de reformulação da existente.
O Sr. Coordenador - Não, Vamos seguir a ordem estabelecida
no regulamento. Considero esclarecida a questão, e está em
votação a emenda da maneira como foi lida pelo Dr. Sérgio.
Quem estiver a favor da emenda levante o braço. (-Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Antônio Cosne - Vamos fazer a recontagem de votos e,
por favor, que seja relida a emenda.
O Sr. Coordenador - A coordenadoria aceita a manifestação
do Plenário. A emenda será lida, pela última vez, pelo Or.
Sérgio, e será colocada novamente em votação para a
recontagem. Com a palavra, o Padre Pierre Pigi.
O Pe. Pigf - Peço que minha oposição seja retirada-
0 Sr. Antônio Cosme - votamos com a proposta que o senhor
formulou, que é unânime agora.
O Sr. Silvio - As Superintendências da CEF são bem
distintas no Estado. Qualquer projeto de uma determinada
região vai ter um representante dessa região. Então, a
presença da CEF com um ou três representantes se encaixa
perfeitamente. Vamos votar a emenda como foi proposta.
Depois que perder, é possível fazer reverter o quadro, mas
agora não.
O Sr. Sérgio Azevedo - A maneira como está escrita é
bastante controvertida. Poderíamos votar a aprovação como
está e, depois, ter uma segunda votação para saber como é
que o Plenário entende: se, da maneira como está redigida, a
proposta sugere um representante ou três.
A Sra. Cláudia Machado - Há pouquinho tempo, não pudemos
reformular uma proposta, porque o regulamento não o
permitia. Estou achando isso um pouco sem critério. Uns
podem, e outros, não? O que a gente está votando é a emenda
que foi para a Mesa, com esclarecimento ou sem-
0 Sr. Coordenador - A Mesa considera encerrada a questão da
discussão e coloca, como sempre colocou, em votação, de
acordo com o regulamento. Vamos colocar em votação a
matéria. Foi pedida uma nova leitura, e, pacientemente,
aceitamos. Mais uma vez, vamos colocar em votação e será
feita a contagem dos votos. Quem estiver a favor da emenda
levante o cartão.(- Pausa). Quem estiver contra a emenda
levante o cartão. (- Pausa). Resultado: a favor da emenda,
91; contra, 48. Aprovada a emenda.
Mais alguma proposta?
o Sr. José Hilton - Queria só um esclarecimento: a proposta
que apoiamos tem um complemento, que eS "mantida a
qualidade". Queria saber se, nessa proposta que está ai, na
Mesa, está colocado isso.
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o Sr. Coordenador - Vou pedir á Mesa que informe ao senhor
pessoalmente, porque o assunto já está encerrado. Foi votada
como está escrita. O senhor pode verificar.
Mais alguma matéria. Dr. Sérgio?
O Dr. Sérgio Azevedo - Art. 61, competência do Conselho
Estadual de Habitação. O texto é o seguinte: "Compete ao
Conselho Estadual de Habitação definir diretrizes,
supervisionar e controlar a execução da política estadual' de
habitação".
A proposta seria acrescentar una competência a esse
Conselho Estadual de Habitação, ou seja, indicar o grupo
coordenador de gestão financeira do fundo estadual de
habitação popular. Isto porque a lei complementar de Minas
Gerais exige que qualquer fundo tenha um grupo coordenador
de gestão financeira, com esse nome. Como foi suprimido o
artigo que falava do grupo coordenador, ficou um vazio.
Então, a idéia - e fui eu que propus essa emenda - é, de
alguma maneira, resgatar que alguém possa indicar esse grupo
coordenador de gestão financeira, porque, caso contrário,
seria criado um vazio nessa proposta.
O Sr. Coordenador - Em discussão. Alguma manifestação
contrária? (- Pausa.) Não havendo manifestação contrária,
coloco em votação. Quem estiver a favor levante o cartão. (-
Pausa.) Aprovado.
Vamos passar agora ao ng 83. Peço ao Dr. João Vicente que
faça a leitura.
O Dr. João Vicente - "Criar e divulgar cartilhas, a exemplo
da conhecida cartilha Como Construir', incorporando
sugestões de plantas básicas de pequeno porte, orientações
técnicas para se construir (CREA) e novas tecnologias
(CETEC)". Então, pede-se que se suprimam "sugestões de
plantas básicas de pequeno porte" e o nome das instituições.
O Sr. Coordenador - Em discussão. Há alguma manifestação
contrária?
o Sr. Mário Jorge - Gostaria de esclarecer um mal-entendido

que houve na votação Inicial desse item. Ficou parecendo que
eu queria suprimir o item 83, mas, depois, tive oportunidade
de explicar que a questão não é a supressão do item. apenas
do trecho "plantas básicas de pequeno porte". Entendemos que
essa cartilha deve ser feita e esse conhecimento deve ser
difundido. Mas a questão de "pasteurizar" os projetos, de
Norte a Sul e de Leste a Oeste, deve ser analisada. As
regiões, os usuários, os sistemas e as disponibilidades
financeiras não são iguais. Acreditamos que cada caso é um
caso. A hipótese de assistência técnica gratuita já está
contemplada no item 79, que prevê a instituição do centro de
informação tecnológica. Então, fiz essa emenda solicitando a
supressão desse termo, ficando da seguinte forma: "Criar e
divulgar cartilha, a exemplo da cartilha Como Construir',
incorporando sugestões e orientações técnicas de como
construir e novas tecnologias". Sugeri a retirada dessas
instituições que estão entre parênteses, porque o papel
delas não está bem definido. Acho que elas e muitas outras
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vão participar da elaboração dessa cartilha, mas, da forma
como estão aqui, devem ser suprimidas.
O Sr. Coordenador - A proposta é a de votação da matéria,

como consta aqui.
O Sr. Marcelino - Permitam-me esclarecer uma coisa: ele
falou que estava pedindo para incluir a questão da
orientação técnica, mas, como está aqui, não se contempla a
orientação técnica.
Um participante - A Mesa está entendendo que se está

desvirtuando o sentido da aprovação do art. 83. Ele está
totalmente modificado. O companheiro foi derrotado e tenta
colocar, mesmo assim, o seu pensamento.
O Sr. Mário Jorge - Se a Mesa assim entender, infelizmente,
eu me curvo. Entretanto, a intenção não é subverter o
mérito. Vou reler como o artigo ficaria depois de suprimido
aquele trecho: "Criar e divulgar cartilha, a exemplo da
cartilha Como Construir', incorporando sugestões e
orientações técnicas de como construir e novas tecnologias'.
Apenas suprimi" plantas básicas de pequeno porte".
O Sr. Coordenador - Já ocorridas as duas modificações,
coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor levante o
cartão. (- Pausa.) Aprovada a emenda.
Peço ao Or. João Vicente que leia a Proposta ng 132.
O Dr. João Vicente - Art. 132; inclua-se a expressão
"desenvolvimento urbano e rural". Foi incluída a expressão
'e rural'.
O Sr. Coordenador - Em discussão.
Não havendo manifestação, coloco a proposta em votação.

Quem estiver a favor levante o cartão. (-Pausa.) Aprovada a
emenda.
Peço ao Or. João Vicente que faça a leitura da Proposta ng

10.
O Sr. João Vicente - (- Lê a Proposta ng 10.)
"Promover o treinamento, desenvolvimento e humanização das

relações de trabalho na construção civil e dos grupos de
autoconstrutores, como condição indispensável ao
aperfeiçoamento do sistema."
Inclua-se no art. 10 a expressão "humanização das relações

de trabalho".
Em discussão.
Não havendo manifestação, coloco a Proposta ng 10 em

votação. Quem estiver a favor levante o cartão. (- Pausa.)
Um participante - Mas aprovar essa proposta de

humanização?! -
O Sr. Coordenador - Companheiro, já é matéria aprovada- Há
outra emenda para o art 10. Peço ao Sr. João Vicente que
faça a leitura da nova proposta.
O Sr. João Vicente - (- Lê emenda para o art. 10.)
Na nova redação, ele entra com a expressão 'e segurança dos
trabalhadores". Na redação anterior, não havia essa
expressão, e ele estava preocupado com a melhor forma de
expressar a humanização das condições de trabalho. Creio que
a aprovação de uma não exclui a outra. Se for aprovada, será
promovida a mesclagem do conteúdo em uma só.
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O Sr. Coordenador - Em discussão. Não havendo
manifestações, e acatando a sugestão do coordenador, coloco-
a em votação. Quem estiver a favor levante o cartão. N
Aprovada.)

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador - Tendo sido aprovado o documento, sem
destaques, no primeiro período; tendo sido aprovados os
destaques apresentados, e tendo sido aprovadas emendas,
depois de discussão e votação, considero e declaro aprovado
o documento final do seminário.
Agradeço a indicação do meu nome, pela Comissão de Assuntos

Municipais, para participar deste debate, como Coordenador.
Cumprimento a coordenação do seminário, a Assembléia
Legislativa e todos os participantes- Devolvo a palavra ao
Sr. Presidente.

Suspensão e Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Concluído o
processo de discussão e votação da proposta final, esta
Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para que seja
feita a redação final. Está suspensa a reunião.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos
os nossos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Baldonedo
Napoleão.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria passa a palavra ao
Sr. Sérgio de Azevedo, coordenador do Grupo de
Representação, para a entrega do documento final deste
seminário ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado José Ferraz.

Palavras do Sr. Sérgio de Azevedo
O Sr. Sérgio de Azevedo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
senhores participantes deste seminário, acredito que posso
falar em nome de todos osque participaram das várias etapas
deste seminário, que foi uma experiência profícua, em que
mais de 30 instituições participaram, preparando
anteprojetos específicos, que propiciaram uma discussão mais
aprofundada nos grupos de trabalho. Essas discussões,
aprofundadas e democráticas, propiciaram a montagem de um
documento final, que passo às mãos de S. Exa. o Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, ciente de que este encerramento significa a
superação apenas de uma primeira etapa. De agora em diante.
a Comissão de Representação, retirada dessas 30 entidades e
composta de 9 membros representativos de todos os setores
sociais, acompanhará de perto, nos próximos meses, a
transformação do resultado deste seminário em projetos de
lei para o Estado, além das sugestões em nível da União e
dos municípios.
Estou certo de que Minas Gerais poderá dar um exemplo de

avanço nas negociações sobre um tema importante, que envolve
diversos setores da sociedade. Multo obrigado.

Entrega do Documento
O Sr. Sérgio de Azevedo - Passo, agora, às mãos do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais, Deputado José Ferraz, o resultado final das
deliberações deste seminário.
- O teor do documento final é o seguinte:

Documento Final do Seminário Legislativo
Moradia: Alicerce da Cidadania

- Introdução:
O Seminário Legislativo Moradia: Alicerce da Cidadania foi
estruturado a partir de um amplo conjunto de discussões
envolvendo instituições governamentais e entidades da
sociedade civil, abrangendo entidades populares,
profissionais liberais, universidades, sindicatos, setores
empresariais, setores da Igreja, entre outros.
Feita a solicitação á Assembléia Legislativa para a
realização do seminário, cerca de 33 entidades e
instituições, com assessoria e supervisão de técnicos da
Assembléia Legislativa, reuniram-se regularmente, por um
período de aproximadamente três meses, para a definição do
conteúdo temático do seminário, de sua organização e da
dinâmica de seu funcionamento.
Foram definidos dois grandes temas, divididos, por questões

operacionais, em subtemas:
a) "Habitação e Cidadania":

- "Habitação e Crise Social";
2 - "Habitação no Contexto Urbano";
3 - "Produção de Habitação e Processo Tecnológico".
b) "Política Habitacional":
4 - "Política Habitacional e estruturação do setor";
5 - "Recursos Financeiros";
6 - "Integração com Outras Políticas Urbanas".
Para tratar de cada um dos subtemas, foi formada uma

comissão técnica interinstitucional, responsável pela
elaboração do texto base, destinado a respaldar a
deliberação dos grupos de trabalho durante o seminário.
Os resultados do trabalho de cada grupo, por sua vez,

acrescidos de emendas, constituíram a base da discussão e da
deliberação ocorridas na sessão plenária final do seminário.
O texto que se segue apresenta a integra das propostas
aprovadas no seminário, constituindo importante material
para subsidiar futuros projetos de lei, para definir a
política estadual de habitação e para sugerir aos outros
níveis de governo medidas atinentes aos temas debatidos.
Num primeiro balanço do seminário, algumas reivindicações
se destacam pela sua relevância e pela sua recorrência em
diversas propostas, entre as quais cabe ressaltar as
seguintes:
1 - a criação de um sistema estadual de habitação, de forma

a integrar e a operacionalizar as várias contribuições
discutidas e aprovadas no seminário;
2 - a canalização de recursos específicos e constantes para
habitação, o que significa o fortalecimento de um único
fundo estadual de habitação;
3 - a busca, devido á complexidade e á amplitude da questão
habitacional, da diversidade de soluções concomitantes,
adaptadas ás características regionais e ás diferentes
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demandas sociais (acesso a terra, conjuntos habitacionais
tradicionais, cooperativas, processos autogeridos, lotes
urbanizados, financiamento de materiais de construção,
urbanização de favelas, regularização de bairros
clandestinos, entre outros);
4 - a coordenação dos três níveis de governo e a

articulação entre eles enfatizando-se o papel dos municípios
na implementação da política habitacional;
5 - prioridade absoluta para as ações destinadas às
habitações populares, embora a política habitacional deva
abranger a sociedade como um todo;
6 - a real incorporação da sociedade civil na elaboração,
na implementação e no controle da política habitacional, por
meio da implantação e da democratização de um conselho
estadual de habitação, proposta que constitui a espinha
dorsal do seminário.
Tendo em vista essas questões e enfatizando o objetivo do
seminário de criar uma agenda mínima de debates sobre a
questão habitacional, acordada entre todas as instituições
públicas, privadas e organizações da sociedade civil, deve-
se ponderar a importância da ampliação dos canais de
participação.
Numa sociedade complexa como a brasileira, a participação
política não se pode limitar aos canais institucionais de
representação (direito de votar e ser votado), mas deve
exigir, também, outras formas de democracia direta como
exercício do direito de cidadania. Parafraseando um
conhecido, poderíamos dizer 'que a gestão da coisa pública é
importante demais para ficar apenas a cargo do Governo".
O que nos preocupa seria a generalização, no planejamento e
na gestão de bens e serviços, de uma participação ampliada,
que, no caso brasileiro, é, ainda, relativamente.
incipiente. Esse arranjo institucional refere-se á
capacidade dos grupos de interesse de influenciar, direta ou
indiretamente, as macroprioridades, as diretrizes e a
formulação de políticas públicas. Em suma, trata-se de
substituir o corporativismo hoje existente, informal, não
institucionalizado e que termina por beneficiar os grupos
com maior poder econômico ou político, por uma arena
institucional em que todos os setores interessados em uma
determinada política pública possam discutir os seus rumos
em um fórum com regras claras e transparentes. Seguramente,
as diretrizes emanadas de um grupo eclético e policlassista
como o que participou do seminário legislativo tenderão a
possuir um caráter mais democrático e, portanto, menos
corporativista, já que cada grupo, para garantir suas
prioridades, foi levado a negociar, abrindo mão do não
essencial
Acreditamos que a criação de conselhos paritários com a
participação das três esferas de governo e da sociedade
civil, com real poder deliberativo sobre macrodiretrizes de
políticas habitacionais e com a função de fiscalizar
supletivamente as agências governamentais gestoras dessas
políticas, pode vir a ser um mecanismo importante de
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democratização do Estado e de integração paulatina da
sociedade civil em suas decisões.
II - Resultado final do seminário
1 - Reconhecer, nos termos da lei, a habitação como

necessidade humana básica, direito fundamental do cidadão e
condição primordial de cidadania. (Grupo 1)
2 - Considerar a melhoria habitacional como um processo
intimamente ligado ás condições socioeconômicas da família.
Nesse sentido, os programas habitacionais devem privilegiar
o acesso ao terreno e aos aspectos a ele inerentes, que
potencializem a integração física e social da morada com o
meio. (Grupo IV)
3 - Considerar as particularidades da questão habitacional,
tanto do ponto de vista de seus agentes como dos processos
de produção do lote, da infra-estrutura e da edificação,
avaliando estágios de organização econômica e tecnológica,
desempenho, custos, qualidade e produtividade, visando a
estabelecer níveis e formas de intervenção do Estado, a
superar desequilíbrios e a identificar ações políticas
necessárias e adequadas, em nível dos diversos setores.
(Grupo IV)
4 - Considerar a política habitacional como função pública
de peculiar interesse, ao lado de outras funções assim
definidas. (Grupo IV)
5 - Estabelecer como política estadual de habitação o

conjunto de objetivos que orientam a ação do Governo no que
diz respeito à habitação, condicionando a sua execução.
(Grupo IV)
6 - Considerar a política habitacional como sendo parte da
política de desenvolvimento urbano. A habitação deve
englobar, em seu conceito, aspectos que são necessariamente
intrínsecos a ela. (Grupo IV)
7 Igualar em importância o atendimento da área rural ao
das áreas urbanas. A disponibilidade de terrenos deverá
comportar, além da habitação, inversões em projetos de
geração de renda e/ou subsistência. (Grupo IV)
8 - Priorízar, no contexto de crise social, a política
habitacional como busca de alternativas para o atendimento
da parcela da população urbana e rural excluída do mercado
de acesso á habitação, a qual corresponde, hoje, a quase 80%
do déficit habitacional registrado no Estado. (Grupo IV)
9 - Definir políticas habitacional e urbana, com
estabelecimento de linhas de financiamento, programas e
fontes de recursos. (Grupo II)
10 - Implantar uma política que garanta habitação, com

infra-estrutura, às famílias de baixa renda. (Grupo 1)
li - Priorizar, na produção habitacional, a implantação da

infra-estrutura básica, considerando que esses fatores, ao
contrário da edificação, estão fora das possibilidades
individuais de obtenção. (Grupo IV)
12 - Incluir variáveis ambientais no estabelecimento de

políticas urbanas e de seus instrumentos. (Grupo II)
13 - Implantar política agrícola e agrária que reduza a

migração campo-cidade, por meio, principalmente, da
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desconcentração fundiária, da criação de empregos rurais e
da instituição de programas sociais básicos (educação.
saúde, habitação, saneamento). (Grupo 1)
14 - Estabelecer a indispensável articulação entre as ações

governamentais em suas diversas instâncias, segundo o
critério da bilateralidade de direitos e deveres e
considerando-se eventuais colaborações entre as partes, no
cumprimento prévio das responsabilidades inerentes a cada
instância envolvida. (Grupo IV)
15 - Promover a articulação das estruturas já existentes no

âmbito do Estado, que desenvolvem ações na área de
habitação, as quais deverão articular-se para clarear os
seus papéis e para definir a estrutura interna do setor
habitacional do Estado. (Grupo IV)
16 - Enfatizar a implementação de planejamento plurianual
integrado com todos os órgãos envolvidos no processo da
produção de habitação nos serviços públicos, com a garantia
de fontes da receita permanente e constante, gerenciado pelo
Conselho Estadual de Moradia Popular. (Grupo III)
17 - Estabelecer e promover uma política de integração

urbana para vilas e favelas, em conjunto com os Governos
municipais, para as cidades de grande, médio e pequeno
porte, incentivando a participação nessa política de
associações comunitárias e sindicais. (Grupo VI)
18 - Institucionalizar a participação comunitária na

elaboração e execução das políticas urbana e habitacional.
(Grupo II)
19 - Criar uma política abrangente relativa às habitações

de aluguel, facilitando sua produção e contemplando os
interesses das partes. (Grupo II)

 

20 - Implementar a política estadual de empregos e
salários. (Grupo 1)
21 - Considerar a importância de se definir, para as

diversas ações do Estado, a instância mais adequada,
seguindo o principio geral da descentralização como
instrumento de aglutinação e de maior eficácia das
intervenções, mas assegurando, também, que haja a necessária
correspondência entre a abrangência da esfera de governo
responsável e a amplitude da ação pretendida. (Grupo IV)
22 - Assegurar que o planejamento, a gestão de recursos e
a execução dos programas habitacionais sejam
municipalizados. Somente o município será capaz de gerir a
diversidade de ações necessárias ao atendimento das
demandas, na forma em que se apresentam. Compete dotar os
municípios de meios e de mecanismos necessários ao
cumprimento das funções que já lhe foram delegadas pela
Constituição, quando esta lhe atribuiu o papel principal de
responsável pela política de desenvolvimento urbano e,
conseqüentemente, de habitação. Essa municipalização deve
estar articulada com ações prévias e complementares da
política habitacional, a serem desenvolvidas nos níveis
federal e estadual . (Grupo IV)
23 - Levar em consideração as diferenças regionais e as
existentes entre os municípios de pequeno, médio e grande
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porte, principalmente Quanto à capacidade gerencial e à
escala de intervenção. (Grupo IV)
24 - Os municípios, na medida de sua capacidade gerencial,
deverão ser dotados de estruturas ágeis e simplificadas,
aptas à consecução dos objetivos de sua política
habitacional. Sugere-se a implantação de fundos de natureza
contábil, de caráter rotativo, destinados a financiar
projetos de habitação e de desenvolvimento urbano e rural
com prioridade para o atendimento habitacional das
populações de baixa renda, sob todas as formas. (Grupo IV)
25 - Os fundos mencionados no item 24 serão geridos pela

municipalidade e supervisionados por conselhos municipais de
habitação, que serão encarregados de elaborar políticas, de
aprovar diretrizes e normas operacionais, de estabelecer
critérios de aplicação e financiamento, de fiscalizar e
acompanhar a aplicação de recursos e de garantir a
transparência dos projetos. Deverão ser vistos como
expressão de participação integrada entre os setores público
e privado e a sociedade civil na gestão do sistema de
habitação, no âmbito de suas competências. (Grupo IV)
26 - Promover a ação integrada entre o Estado e o

município, ou o conjunto de municípios, para a integração de
suas políticas habitacionais. (Grupo II)
27 - Possibilitar a abordagem regionalizada da questão

habitacional, a partir do zoneamento econômico e ecológico,
estabelecido em parceria entre o Estado e os municípios.
(Grupo II)
28 - Promover debates sobre os instrumentos constantes nas
políticas atuais de descentralização, visando a adequá-los
às diferentes realidades municipais. (Grupo VI)
29 - Promover, no ãmbito das associações microrregionais de

municípios, seminários e debates sobre as potencialidades
econômicas locais, em estreita sintonia com os setores
empresariais, visando à promoção do desenvolvimento
econômico da microrregião. (Grupo VI)
30 - Instituir, em cada instância regional de coordenação,
planejamento e integração, a participação de representantes
dos Governos municipais (Prefeitos e Vereadores), das
lideranças comunitárias dos movimentos populares e,
sindicais e empresariais e de titulares dos órgãos
regionalizados do Governo do Estado e da União. (Grupo VI)
31 - Promover a elaboração de planos regionais, essenciais
para o balizamento do Orçamento e para a coordenação e
integração de políticas, programas e projetos, tanto no
centro como na ponta. (Grupo VI)
32 - Instituir a participação das associações

microrregionais de municípios no processo de elaboração dos
planos regionais, democratizando o seu planejamento. (Grupo
VI)
33 - Fortalecer, institucionalmente, as associações
microrregionais de municípios, possibilitando que seus
escritórios técnicos tenham efetiva capacidade para apoiar
os municípios na implementação das políticas de
descentralização, na modernização administrativa dos
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Governos municipais, na elaboração dos planos de
desenvolvimento microrregionais - o que deve ser feito em
estreita parceria com os Governos municipais e as lideranças
empresariais e comunitárias locais - e na elaboração de
projetos executivos de engenharia, de meio ambiente e afins
de interesse dos municípios, hoje pré-requisito para
abertura de licitação, mesmo em se tratando de obras mais
simples. (Grupo VI)
34 - Aprovação, pelo Legislativo, da nova organização

espacial e administrativa do Estado. (Grupo IV)
35 - Promover a descentralização da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, institucionalizando
instâncias de coordenação e de integração de políticas, de
programas e de projetos no nível de cada região. (Grupo IV)
36 - Ampliar a capacitação técnica, administrativa e
operacional das administrações estadual e municipal
implicada na habitação popular. (Grupo II)
37 - Assegurar, em todos os níveis, o repasse de
Informações e o fornecimento de assessoria especializada ás
instâncias inferiores, principalmente no que se refere á
capacitação técnica das administrações municipais, visando a
superar desequilibrios existentes e garantindo,
efetivamente, condições para a implantação de processos
descentralizados e para a conquista de maior autonomia.
(Grupo IV)
38 - Promover articulações para a cooperação técnica entre
o Governo do Estado e os Governos municipais e as
Universidades. (Grupo VI)
39 - Orientar, tecnicamente, as Prefeituras, comunidades e

outros setores, para se flexibilizarem as exigências quanto
á aprovação e a regularização de moradias para habitação de
baixa renda, incluindo assessoria para elaboração de opções
de projetos populares. (Grupo III)
40 - Estimular e apoiar, técnica e financeiramente,

programas municipais habitacionais comunitários, visando ao
atendimento aos trabalhadores rurais assalariados que não
detenham a posse da terra. (Grupo IV)
41 - Proporcionar assistência técnica e financeira às
iniciativas locais de programas alternativos de habitação de
caráter participativo e comunitário. (Grupo II)
42 - Utilizar as associações microrregionaís de municípios

como difusoras de tecnologia e de conhecimentos acumulados
nos órgãos do Governo do Estado. (Grupo VI)
43 - Assistir técnica e financeiramente os municípios na

elaboração e na implantação de planos diretores. (Grupo II)
44 - Estabelecer como objetivos prioritários o aumento da
produtividade e a racionalização dos processos, buscando-se
a redução de custos dos componentes e do produto final, a
maior qualificação da mão-de-obra e sua crescente
incorporação em processos organizados de produção. (Grupo
IV)
45 - Promover o desenvolvimento de novas técnicas, normas,
de novos métodos, padrões, projetos e modelos
organizacionais, a partir do conhecimento do estado atual da
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arte, tudo isso relativamente á moradia urbana e á rural,
considerando-se, prioritariamente, o conforto do usuário, a
durabilidade das construções e a facilidade de manutenção.
(Grupo III)
46 - Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que

facilitem a produção em massa de habitações em curto prazo e
a custos mais baixos, (Grupo II)
47 - Financiar pesquisas a serem realizadas por
Profissionais liberais que tenham interesse especifico e
direto em propor soluções imediatas para a área de
habitação, facilitando até mesmo aos órgãos públicos a
Possibilidade de dar respaldo cientifico a elas. (Grupo 1H)
48 - Promover o levantamento, a análise, o cadastramento e
a divulgação de técnicas, métodos, normas e outros dados
existentes que interessem ao setor, bem como dos principais
projetos arquitetônicos, urbanísticos e de infra-estrutura
já desenvolvidos, e dos principais modelos de organização
social, política e empresarial/administrativa conhecidos
para produção de habitação e sua infra-estrutura, referindo-
se tudo isso à moradia urbana e á rural. (Grupo III)
49 - Promover o embasamento laboratorial de testes físicos,
em que as novas tecnologias desenvolvidas sejam testadas
dentro de critérios normativos já existentes, levando-se em
consideração os aspectos da segurança e economia. (Grupo
III)
50 - Promover a difusão da técnica, com programas ativos, e
não passivos, e com o estabelecimento de prioridades que
visem a uma diminuição drástica nos desperdícios, nos erros
técnicos mais grosseiros, nos danos ambientais e em outros
vícios graves q ue vêm ocorrendo no setor. (Grupo III)
51 - Divulgar, em todo o Estado, as tecnologias
desenvolvidas pelo CETEC voltadas para a adequação das
moradias ao clima e às condições locais. (Grupo 1)
52 - Criar e divulgar cartilhas, a exemplo da cartilha
"Como Construir", incorporando sugestões e orientações
técnicas sobre construção e novas tecnologias. (Grupo III)
53 - Inserir, no currículo escolar básico, ou na extensão
curricular, especialmente das populações rural e de baixa
renda, instruções elementares sobre construção, conservação
e utilização adequadas da moradia e da sua infra-estrutura,
bem como sobre salubridade da habitação. (Grupo III)
54 - Instituir um centro de informação tecnológica sobre

ambiente construido, o qual abrigará, entre outras coisas,
um banco de dados sobre o assunto. Entenda-se por ambiente
construido a habitação e toda a sua infra-estrutura, no meio
urbano ou rural. (Grupo III)
55 - Fornecer, para a habitação de baixa renda, opções de
projetos existentes no banco de dados e orientação técnica
subsidiada. Desobrigar os favorecidos do pagamento de taxa
de: aprovação de projetos; habite-se; anotação de
responsabilidade técnica; serviços de cartório e similares.
(Grupo III)
56 - Aproveitar ao máximo as estruturas organizacionais já

existentes no Estado e nos municípios para a administração
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do centro de informação tecnológica. Entretanto, considera-
se fundamental que sejam instituídos conselhos curadores,
para atuarem sobre os órgãos do Governo, com ampla
representação das entidades de classe, especialmente
daquelas que são o objeto das atividades do respectivo
órgão, visando a garantir a transparência e a eficácia
dessas entidades, predicados freqüentemente incomuns nos
órgãos existentes (Grupo III)
57 - Definir a constituição do Conselho Curador e suas
respectivas atribuições. Á eleição dos membros desse
conselho deve ser direta, com participação dos diversos
segmentos da sociedade, entidades, fundações e sindicatos. A
transparência de sua administração deve ser transmitida por
meio de comunicação satisfatória a seus clientes. (Grupo
III)
58 - Estimular a multiplicidade de agentes produtivos que

assegurem a concorrência, Instituindo mecanismos para coibir
elevações de preços decorrentes do monopólio e da formação
de cartéis. (Grupo IV)
59 - Exigir dos agentes privados o atendimento a padrões
técnicos que assegurem a qualidade dos vários componentes
produzidos e fiscalizar o cumprimento de uma padronização
desses elementos que garanta sua utilização continuada e
possibilite a combinação com componentes de qualquer outro
produtor. (Grupo IV)
60 - Promover o treinamento, o desenvolvimento da segurança
dos trabalhadores e a humanização das relações de trabalho
na construção civil e nos grupos de autoconstrutores, como
condição indispensável ao aperfeiçoamento do sistema. (Grupo
III)
61 - Democratizar e consolidar as normas urbanísticas, em
especial as referentes ao parcelamento e ao uso do solo.
(Grupo II)
62 - Ampliar os instrumentos que possibilitem a intervenção
do poder público no mercado de terras urbanas, visando à
implantação de políticas habitacionais de interesse social-
(Grupo II)
63 - Elaborar legislação complementar que regulamente os
instrumentos de política urbana previstos na Constituição de
1989, cumprindo a função social da propriedade, de modo a
viabilizar o uso de terras urbanas para programas
habitacionais de interesse social. (Grupo VI)
64 - Atribuir papel de relevância à identificação e à
apropriação de áreas devolutas no desenvolvimento de
projetos habitacionais. (Grupo IV)
65 - Implantar mecanismos tributários para diminuir a
retenção especulativa da terra urbana. (Grupo II)
66 - Instituir imposto progressivo sobre os imóveis que não

cumpram sua função social. (Grupo 1)
67 - Sugerir a adequação dos códigos de obras municipais, e
das normas das empresas concessionárias dos serviços
públicos à realidade da moradia popular. (Grupo III)
68 - Incentivar e priorizar, na produção de habitação,
inclusive recorrendo à oportuna regulamentação das leis
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municipais de uso do solo, a ocupação dos espaços já
urbanizados, tendo em vista os altos custos de infra-
estrutura urbana de novos loteamentos. (Grupo 1H)
69 - Rediscutir a lei de usucapião, com a participação da
população interessada, buscando corrigir distorções que têm
acirrado problemas de ocupação de terras rurais e urbanas,
ao invés de equacioná-los. (Grupo 1)
70 - Implementar, em caráter de urgência, programa de
reforma agrária voltado para a população de baixa renda.
(Grupo 1)
71 - Agilizar os processos de aprovação dos loteamentos, de

modo a possibilitar o financiamento das casas. (Grupo E)
72 - Incentivar, na criação de novos loteamentos ou

conjuntos habitacionais, a concepção que ora chamaremos de
Núcleos Integrados Auto-Suficientes, constituidos por
residências, serviços e comércio de bairro, equipamentos
comunitários, lazer e, principalmente, fontes de emprego.
(Grupo III)
73 - Criar, a partir do cadastramento de lotes e glebas, um
banco de terras, como reserva para implementação de uma
politica habitacional que contemple a população de zero a
três salários mínimos. (Grupo 1)
74 - Agilizar os programas de urbanização de favelas, como
uma das soluções para se resolver o problema da moradia.
(Grupo E)
75 - Incrementar a urbanização e a legalização de favelas,

mesmo em terrenos de origem privada, com métodos e técnicas
apropriados, precedidas de estudos e pesquisas especificos
que forem julgados necessários. (Grupo III)
76 - Apoiar os programas de legalização, regularização,

melhoria e urbanização dos assentamentos habitacionais
irregulares. (Grupo II)
77 - Promover ação preventiva e emergencial nos

assentamentos em áreas de risco, com prioridade para as
ocupadas pela população de baixa renda, com tratamento
urbanistico e realocação da população, quando necessário.
(Grupo II)
78 - Intervir, por intermédio do Ministério Público e da

assistência judiciária gratuita, em processos e ações de
remoção judicial, subordinando o direito de propriedade á
sua função social e objetivando a manutenção e a
consolidação dos assentamentos. (Grupo IV)
79 - As ações de remoção de familias, em função da execução
de obras públicas e de outras intervenções, deverão,
mediante acordo entre as partes, ser dirigidas ao
reassentamento planejado, como forma de reposição dos
estoques eliminados e melhoria das condições de
habitabilidade (majoritária). (Grupo IV)
80 - As ações de remoção de familias, em função da execução

de obras públicas e de outras intervenções, não deverão ser
dirigidas ao recebimento de simples indenização, mas sim ao
reassentamento planejado, como forma de reposição dos
estoques eliminados e melhoria das condições de
habitabilidade. No caso de indenizações em dinheiro, o
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parãmetro para se avaliar o valor da indenização deve ser o
direito social á moradia. (Grupo IV)
81 - Estimular a implantação de planos de assentamento
rural para reversão do fluxo migratório. (Grupo II)
82 - Implementar programa de construção de casa própria
para famílias de até três salários mínimos, quando o
solicitante não tenha casa própria ou não tenha sido
atendido por programas de assistência social governamentais.
(Grupo 1)
83 - Deverá ser dada prioridade ao atendimento da
Iniciativa popular, por meio de autogestão, seja por meio de
mutirões e/ou cooperativas. (Grupo IV)
84 - Incentivar a autoconstrução e os mutirões
habitacionais como forma eficiente de produção de habitação
pela população de baixa renda. (Proposta apresentada na
sessão plenária da tarde do dia 31/8/93. com 32
assinaturas.)
85 - Priorizar programas habitacionais e iniciativas
comunitárias que integrem a produção de unidades e a
constituição de formas associadas de produção de bens e
serviços, fazendo com que, a par da oferta de moradias,
gerem-se também fontes de renda e trabalho para os
moradores. (Grupo II)
86 - Incentivar a formação de grupos associativos, visando

a apoiar o pequeno e o médio construtores, os trabalhadores,
as mulheres, os fornecedores, os grupos de autoconstrução e
o sistema em geral, tanto urbano quanto rural, oferecendo
serviços de:
a) administração da oferta e procura de mão-de-obra:
b) treinamento e manutenção de equipes para alocação em

obras e serviços de curta duração;
c) coleta e controle de preços, inclusive viabilizando a

contratação combinada de materiais e serviços;
d) alocação de máquinas e equipamentos;
e) consultoria, treinamento, estágios, despachantes,
assistência médica e social e outros;
f) apoio ao aproveitamento ou reciclagem de materiais

usados, terra e entulho;
g) orientação relativa á proteção ambiental;
h) outros serviços de interesse do setor. (Grupo III)
87 - Incentivar a formação de cooperativas habitacionais,
consórcios ou caixas de habitação em empresas ou
instituições públicas e privadas que tenham condições de
fornecer uma poupança inicial como subsidio ao grupo. (Grupo
V)
88 - Sistematizar a divulgação de dados sobre os programas
existentes, nos níveis federal, estadual e municipal,
informando sobre as suas características, dotações e
realizações. (Grupo II)
89 - Implementar programa de habitação rural com as
seguintes características: usuários: famílias rurais e áreas
de assentamento, organizadas nas suas diversas formas;
autogestão do programa: as formas organizadas da população
rural; parceria: definida no estudo de viabilidade do
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programa; recursos: oriundos do orçamento público; formas de
pagamento: equivalência por produtos oriundos da pequena
produção. (Grupo 1)
90 - Criar o Conselho Estadual de Habitação, com a

composição e a competência seguintes:
a) composição:

- um representante da Secretaria da Fazenda - SEF -;
II - um representante da Secretaria do Planejamento e

Coordenação Geral - SEPLAN -;
III - um representante da Secretaria da Habitação - SEHAB -

IV - um representante da Secretaria do Trabalho e Ação
Social - SETAS -;
V - um representante da Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB -;
VI - um representante da Companhia de Saneamento do Estado
de Minas Gerais - COPASAMG -;
VII - seis representantes de entidades do movimento popular
de moradias, legalmente constituídas;
VIII - três representantes das Centrais Sindicais de

Trabalhadores;
IX - um representante do Sindicato das Indústrias de

Construção Civil;
X - um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil;
XI - dois representantes do Conselho Estadual de Saneamento
Básico - CESB -, ligados á sociedade civil;
xir - um representante da Associação Mineira dos

Municipios;
XIII- um representante da Caixa Econômica Federal - CEF -
para cada uma de suas três Superintendências Regionais no
Estado, o que perfaz três representantes, mantendo a
composição paritária do CONECHO;
XIV - um representante dos sindicatos independentes;
XV - um representante da Companhia Energética de Minas

Gerais - CEMIG -;
b) compete ao Conselho Estadual de Habitação definir

diretrizes, supervisionar e controlar a execução da política
estadual de habitação e indicar o grupo coordenador de
gestão financeira do Fundo Estadual de Moradia Popular.
(Grupo V)
91 - Institucionalizar o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Social e as Câmaras Técnicas de
Integração de Políticas e Programas. (Grupo VI)
92 - Assegurar recursos orçamentários para moradia popular.
(Grupo 1)
93 - Assegurar que a política habitacional e a aplicação
dos recursos atendam ás diversas possibilidades de acesso e
de produção de moradias e de infra-estrutura completa,
garantindo financiamento para cada um de seus componentes e
viabilizando, inclusive, sua utilização em alternativas não
convencionais que incorporem a participação dos usuários.
(Grupo IV)
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94 - Apoio à Emenda à Constituição Ulysses Guimarães. que
permite a destinação de percentual dos recursos
orçamentários a programas habitacionais. (Grupo V)
95 - Propor ao Legislativo que encaminhe emenda ao
Orçamento do Estado a fim de serem dotados de recursos
equivalentes, no mínimo, a 2% do Orçamento Fiscal os
programas habitacionais populares. (Grupo IV)
96 - Criar mecanismos ou instrumentos de política urbana e
tributária com o objetivo de gerar recursos a serem
aplicados nos programas públicos municipais de habitação
popular. (Grupo V)
97 - Incorporação das receitas geradas por meio da
regularização fundiária aos recursos destinados à área da
habitação para população de baixa renda. (Grupo V)
98 - Destinar percentual da renda liquida das loterias
federais vendidas no Estado (Loto. Sena, Loteca, etc.) para
o Fundo Estadual de Habitação. (Grupo V)
99 - Exigir dos grandes grupos econômicos, dos Bancos e
construtoras a aplicação de 10% de seus investimentos em
financiamento ou construção de moradia popular. (Grupo V)
100 - Definir percentual do Fundo de Desenvolvimento

Social - FDS -, para aplicação em moradias para população de
baixa renda, com destinação a fundo perdido, visando a se
implementar uma política de subsídios nos moldes da
defendida pelo projeto de Iniciativa popular Que cria O
Fundo Estadual de Moradia Popular. (Grupo V)
101 - Garantir que a remuneração do FGTS acompanhe, no

mínimo, os juros e correções da caderneta de poupança.
(Grupo V)
102 - Criar mecanismos (como retenção de repasses de

recursos) que garantam o retorno regular dos empréstimos
oriundos do FGTS por parte dos Estados e dos Municípios.
(Grupo V)
103 - Alterar a composição do Conselho Curador do FGTS

visando a incorporar àquela estrutura representantes de
entidades nacionais de moradores. (Grupo V)
104 - Alterar a estrutura administrativa da CEF visando à

criação de uma diretoria de fundos e programas, uma
diretoria de representação dos empregados e um conselho de
representantes, no nível das superintendências regionais.
(Grupo V)
105 - Levar até o Congresso Nacional a necessidade de se

criarem instrumentos que garantam o cumprimento do disposto
no f 3Q do art. 192 da Constituição Federal: "As taxas de
juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão
de crédito, não poderão ser superiores adoze por cento ao
ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como
crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos
termos que a lei determinar. (Grupo V)
106 - Fazer a conversão do valor do IPTU em recuperação e

conservação dos imóveis tombados. (Grupo V)
107 - Destinar os recursos oriundos do IPTU de imóveis

tombados a reforma, reconstrução ou restauração dos Imóveis
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de valor histórico-cultural (mesmo que não sejam tombados)
pertencentes ás famílias de baixa renda. (Grupo V)
108 - Instituir a transferência do direito de construir

para imóveis tombados. (Grupo V)
109 - Definir percentual máximo da taxa de abertura de

crédito, de modo a não onerar o mutuário final. (Grupo V)
110 - Financiar construção de moradia pelas instituições

financeiras, como a Caixa Econômica Federal e a COHAB, cujas
prestações nunca ultrapassem 20% do salário mínimo, somente
para trabalhadores com renda de um a três salários mínimos.
(Grupo 1)

 

111 - Os sistemas de financiamento deverão oferecer
alternativas fora do ámbito dos padrões vigentes de
equalização dos recursos (retorno/indexação dos
investimentos) e flexibilidade nas formas de amortização.
(Grupo IV)
112 - Flexibilização do pagamento, facilitando e

incentivando a antecipação de prestação na seqüência do
prazo, descontados os juros e taxas. (Grupo V)
113 - A produção e o financiamento na área rural deverão

atender ás suas particularidades, principalmente em relação
a processos tecnológicos, infra-estrutura e sazonalidade da
renda, priorizando as famílias dos pequenos produtores
rurais por meio de suas formas organizativas. (Gru po IV)
114 - Implantar programas de produção e financiamento para

aquisição de materiais de construção, por intermédio de
associações e/ou por iniciativas individualizadas. (Grupo
II)
115 - Implantar programas de financiamento de materiais de

construção para iniciativas comunitárias de habitação e
áreas carentes, com fiscalização. (Grupo II)
116 - Implantar políticas de financiamento dos programas

habitacionais desenvolvidos por instituições sem fins
lucrativos representativas da sociedade civil. (Grupo 1)
117 - Implantar políticas de financiamento de programas

habitacionais a serem desenvolvidos por entidades
representativas dos movimentos populares (proposta
apresentada na sessão plenária do dia 31 de agosto. com  30
assinaturas).
118 - Criar mecanismos que penalizem a subutilização do

estoque de moradias. (Grupo IV)
119 - Abrir linhas de financiamento para restauração de

habitações tombadas, com acompanhamento técnico. (Grupo II)
120 - Substituir as práticas usuais de cadastramento por

formas mais adequadas de identificação e seleção da
clientela, privilegiando as populações em área de risco, os
moradores em subabitações e cortiços, os desadensamentos e a
demanda organizada em grupos e associações. (Grupo IV)
121 - A legislação habitacional, no tocante a concessão de

subsídios, deve ser flexível para os pequenos municípios e
para a habitação rural, desde que tais subsídios atendam à
população de baixa renda (Grupo V)
122 - Canalizar subsídios para a produção de habitação para

a população de baixa renda, prioritariamente para a
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aquisição de terras e de materiais de construção, a infra-
estrutura urbana e a orientação técnica, já que a prática
tem mostrado que as populações de baixa renda têm uma grande
disposição para construir, ampliar e melhorar suas casas.
(Grupo III)
123 - Priorizar a concessão de incentivos ou subsídios na

fase de produção da habitação, na provisão do lote e na
execução dos investimentos em infra-estrutura, buscando-se
sempre o aumento da produtividade e a redução de custos
indiretos, visto ser a superação dos equilíbrios dever do
Estado. (Grupo IV)
124 - O poder público se responsabilizará pela

implementação da infra-estrutura básica, na medida em q ue os
recursos necessários á sua implementação estão fora das
possibilidades das famílias de baixa renda, devendo o
suprimento de tais recursos ser feito por meio de impostos,
melhorias e pagamentos dos serviços prestados. (Grupo IV)

 

125 - Nos casos de concessão de subsídios no
financiamento, estes devem levar em conta a situação
socioeconômica da família e não a condição do imóvel. Após a
concessão do subsídio, as regras de reajustamento das
prestações devem ser uniformes para todos. (Grupo V)
126 - Os subsídios fornecidos pelo poder público devem,

especialmente nos municípios pequenos e de porte médio,
priorizar as obras de infra-estrutura. (Grupo V)
127 - Diligenciar providências no sentido de promover uma

diminuição dos custos públicos envolvidos na produção
habitacional, representados pela soma de impostos diretos e
indiretos, previdência social, taxas dos agentes financeiros
e de assessoria técnica, seguros, juros de financiamento,
regularização no registro de imóveis e outros, percentual
que se aproxima de 50% do custo total. (Grupo IV)
128 - Os imóveis construidos pelos setores público e

popular, Inclusive por meio do regime de autoconstrução, com
unidades individuais com áreas de até 70m2, serão isentas de
taxas de contribuição ao INSS. (Grupo V)
129 - Isentar ou fixar preços máximos para despesas

cartoriais, quando se tratar de produção de habitação
popular de baixa renda. (Grupo V)
130 - Conceder às famílias com renda mensal até 3 (três)

salários mínimos descontos de até 80% (oitenta por cento)
das despesas cartoriais e às famílias que têm renda de 3
(três) a 7 (sete) salários mínimos descontos de até 50%
(cinqüenta por cento) das taxas, de acordo com as tabelas,
que deverão ser estabelecidas por lei. (Proposta apresentada
na sessão plenária do dia 31/8/93, com 30 assinaturas)
131 - Viabilizar a obrigatoriedade da liberação da última

parcela para finalizar a construção sem a vinculação da
liberação da Certidão Negativa de Débito do lAPAS e do
"Habite-se" da Prefeitura, em face da burocracia que cerca
esses documentos, além dos custos exigidos pelos cartórios,
exigências que conduzem os mutuários a possível
inadimpléncia. (Proposta apresentada na sessão plenária do
dia lg/9/93, com 30 assinaturas)
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132 - Promover a democratização e a transparência das
estruturas tarifárias dos serviços públicos, visando a sua
adequação à capacidade de pagamento real dos consumidores
mais carentes. (Grupo VI)
133 - Criar o Fundo Estadual para Moradia Popular. (Grupo

1)
134 - Criar, nos termos da Lei Complementar nQ 27. de
18/1/93. o Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais,
destinado a financiar programas habitacionais de interesse
social para a população de baixa renda, conforme as
propostas do nQ 134 ao 142. (Grupo V)
135 - São entendidos como programas habitacionais de

interesse social
a) construção de moradias populares;
b) produção de lotes urbanizados;
c) urbanização de favelas;
d) produção e aquisição de material de construção;
e) reforma e recuperação de unidades habitacionais;
f) construção e reforma de equipamentos comunitárias e
institucionais vinculados a projetos habitacionais;
g) regularização fundiária;
h) serviços de assistências técnica e jurídica;
i) obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários;
j) reassentamento de população procedente de áreas de risco

e de locais desapropriados por obras públicas. (Grupo V)
136 - Desmembrar o item d da Proposta ng 134, renumerando-

se os demais:
cl) produção de material de construção quando produzidos sem

fins lucrativos;
e) aquisição de material de construção. (Grupo V)
137 - Deverão ser beneficiários de operações junto ao funda

as famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos,
com atendimento prioritário ás famílias com renda mensal de
até três salários mínimos.
Obs. : O Conselho de Habitação, em casos especiais, poderá
incluir outros critérios para a definição da clientela-alvo.
(Grupo V)
138 - Podem recorrer ao Fundo de Habitação Popular de Minas

Gerais os seguintes agëntes promotores:
a) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHA8MG -;
b) companhias habitacionais de âmbito municipal;
c) Prefeituras Municipais;
d) cooperativas ou associações habitacionais populares;
e) associações comunitárias;
f) associações de sem-casas;
g) sindicato de trabalhadores;
h) entidades de movimento populares. (Grupo V)
139 - Constituem recursos do Fundo de Habitação Popular de

Minas Gerais:
a) as dotações consignadas no Orçamento do Estado em

créditos adicionais;
b) os recursos provenientes de operação de crédito de que o

Estado seja mutuário;
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c) a incorporação dos retornos das operações de crédito do
fundo, relativos ao principal e a encargos;
d) os recursos alocados por órgãos, fundos e entidades
federais destinados a programas habitacionais;
e) o percentual dos resultados liqüidos de jogo e aposta
das loterias estaduais e concursos de prognósticos de
qualquer natureza;
f) o percentual do lucro liquido dos Bancos estaduais;
g) o resultado das aplicações financeiras dos recursos do
Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais;
h) o percentual do total das verbas destinadas a subvenções

sociais;
1) a contribuição e as doações de pessoas, entidades ou

organismos de cooperação;
j) o produto da alienação de objetos e valores confiscados
pela Fazenda Estadual
1) os recursos de qualquer origem, desde que não onerem o

fundo;
m) propor, por ocasião da revisão da Constituição Estadual,
não só a vinculação de percentual do ICMS (ou do Imposto que
venha a substitui-]o) ao Fundo de Habitação Popular de Minas
Gerais, como também medidas que garantam o repasse desses
recursos em tempo hábil. (Grupo V)
140 - Aplicar ao texto da Proposta ng 137, itens e, f, h e

i os seguintes valores:
e) percentual de 50% dos resultados liqüidos de jogo e
aposta das loterias estaduais e concursos de prognósticos de
qualquer natureza;
f) percentual de 5% de lucro liqüido dos Bancos estaduais;
h) percentual de 10% do total da verba destinada a

subvenções sociais;
i) percentual de 5% dos recursos liqüidos arrecadados no

programa estadual de privatização. (Grupo V)
141 - O Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais proposto

será rotativo, e seus recursos serão aplicados na forma de
financiamentos reembolsáveis. (Grupo V)
142 - Na concessão de financiamento com recursos do Fundo

de Habitação Popular de Minas Gerais, observar-se-ão, em
relação aos agentes promotores, as seguintes condições:
a) a contrapartida mínima de 10% (dez por cento) do valor
dos investimentos financiados expressos em recursos
financeiros, recursos materiais ou serviços;
b) o prazo de carência de, no máximo, 2 (dois) anos

contados a partir da liberação dos recursos.
Obs.: Ao agente promotor, após o término da obra, cabe
repassar ao mutuário os encargos relativos ao financiamento
concedido. (Grupo V)
143 - As condições de concessão de financiamento (prazos,

juros, forma de amortização, taxas de serviços, seguros,
etc.), com recursos do Programa de Habitação Popular de
Minas Gerais, serão definidas pelo Conselho Estadual de
Habitação, observadas as normas legais. (Grupo V)
144 - O órgão gestor do Fundo de Habitação Popular de Minas

Gerais é a Secretaria da Habitação. (Grupo V)
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145 - O agente financeiro do Fundo de Habitação Popular de
Minas Gerais será a Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB-MG. (Grupo V)
146 - A Secretaria de Estado da Habitação, como órgão

gestor do Fundo de Habitação Popular de Minas Gerais,
enviará relatório semestral ao Conselho Estadual de
Habitação e á Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. (Grupo V)
147 - Instituir o ano de 1994 "Ano Estadual da Moradia".

(Grupo 1)
148 - A Assembléia Legislativa de Minas Gerais deverá

realizar conferência estadual e conferências municipais para
discussão de saneamento básico e moradia (a conferência
estadual será precedida das municipais), nas quais serão
debatidos os programas Habitar-Brasil, Morar-Municipio,
programas de ações integradas, e outros programas
governamentais. (Grupo 1)
149 - Instaurar um fórum permanente de debates sobre a

questão habitacional, sob a égide do Poder Legislativo, com
a participação de Instituições públicas e de organizações da
sociedade, a fim de aprofundar as discussões aqui iniciadas,
levantar sugestões para a agilização das medidas, bem como
acompanhar sua implementação. São questões, dentre outras, a
serem tratadas como prioritárias pelo fórum: os debates
sobre a Lei de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade),
em tramitação no Congresso Nacional e a elaboração de
propostas para reformulação da Lei ng 6.766, de 1979. (Grupo
VI)
150 - Promover a discussão de instrumentos de política

urbana não contemplados de forma explicita na Constituição
Federal, como o solo criado, o direito real de uso, a
contribuição de melhoria, a transferência do direito de
construir, as operações interligadas, etc. (Grupo VI)
151 - Promover, no âmbito das associações, um amplo debate,

visando á elaboração da legislação complementar referente ao
uso dos instrumentos constitucionais de política urbana, de
responsabilidade do Legislativo Estadual. (Grupo VI)
152 - Promover, no âmbito das associações microrregionais

de municípios, seminários e debates sobre a utilização dos
instrumentos constitucionais de política urbana, assegurando
a participação das associações comunitárias e sindicais e
apoiando ações semelhantes no âmbito de cada município.
(Grupo VI)
153 - Realizar seminário legislativo para discutir o modelo

econômico, a distribuição de renda e o desenvolvimento auto-
sustentável. (Grupo II)

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Senhores componentes da Mesa diretora
desses trabalhos, Presidentes de entidades participantes
deste seminário, demais participantes, minhas senhoras, meus
senhores, ao darmos por encerrado o Seminário Legislativo
Moradia: Alicerce da Cidadania, destinado a discutir temas
relacionados com a habitação, nossas primeiras palavras são
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de agradecimento ao público em geral e às entidades que
atenderam ao convite da Assembléia Legislativa para
participar deste encontro.
Como está assinalado no regulamento do seminário, os
subsídios que resultaram dos debates servirão de fundamento
a propostas concretas de ações legislativas e executivas,
dentro do espírito que rege a atuação deste Poder,
reinvestido das suas prerrogativas constitucionais.
Os trabalhos desenvolvidos no encontro, distribuídos em
temas e subtenas que mapeiam a discussão sobre os problemas
da habitação em Minas e no Brasil, tiveram o mérito de
proceder a um levantamento completo das deficiências e
distorções históricas da política habitacional brasileira.
Moradia é necessidade social básica, assim como liberdade,
alimentação, educação, saúde, emprego - tudo o que implica
condições mínimas para que o ser humano possa viver com
dignidade. "A luta pelo direito à moradia digna para todos",
como está afirmado em um dos documentos que serviram de base
aos trabalhos do seminário, "é uma luta pela vida. Ter casa
para morar é ter lugar estável de convivência para a
família, uma referência do cidadão, condição primordial de
cidadania. Os indivíduos que o Estado não identifica nem
encontra vivem em espaços clandestinos, não são sujeitos de
direito nem podem reivindicar deveres. São os excluídos da
nova ordem. Resulta dai a guerra que lhes é movida no dia-a-
dia, considerados como marginais, sem lugar oficial de
identificação".
O Pais tem comprovado, de maneira trágica, as violências
cometidas contra as camadas da sociedade marginalizadas
pelo processo econômico e condenadas, em conseqúência, à
subcidadania: meninos de rua, índios, presidiários, negros e
pobres em geral. São eles as vitimas preferenciais dos
grupos de extermínio, dos linchadores e dos esquadrões de
vingança, como aconteceu, há poucos dias, na cidade do Rio
de Janeiro. Sabemos que em outras localidades e regiões do
Pais ocorrem fenômenos semelhantes, configurando-se, em
algumas delas, ameaças à própria ordem pública.
As disparidades sociais e os desequilíbrios regionais que
estigmatizam a vida brasileira resultam da opção por um
modelo de crescimento que, embora tenha modernizado o Pais,
excluiu milhões de brasileiros de benefícios sociais. Mesmo
experimentando, até o inicio da década de 80, uma das
maiores - se não a maior - taxa de crescimento do Ocidente,
o Braisl assistiu, ao mesmo tempo, a uma profunda
deterioração da qualidade de vida do seu povo, cujas
condições materiais de vida atingiram índices comparáveis a
alguns dos países mais miseráveis do planeta. Uma poderosa
concentração de renda nas mãos de parcela infima da
população condenou a grande maioria à pobreza e ao
desemprego. Tudo isso aliado a uma política habitacional
que, embora bem formulada, desviou-se completamente das suas
finalidades, não sendo capaz de impedir o déficit
habitacional de cujos números assustadores estamos tomando
conhecimento neste encontro.
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A solução desse grave desequilibrio está na implementação
de políticas públicas capazes de corrigir as distorções do
sistema econômico. Impõe-se a adoção de uma política
econômica estrutural, capaz, ao mesmo tempo, de gerar
empregos e distribuir melhor a renda, integrando no mercado
milhões de brasileiros que se encontram privados de
condições mínimas de sobrevivência digna. Enquanto esses
setores da população não auferirem ganhos compatíveis com as
suas necessidades - inclusive a de moradia - as políticas
habitacionais estarão condenadas a gerar expectativas que
não serão atendidas.
Temos certeza de que as propostas apresentadas nestes três
dias, a partir de uma reflexão séria sobre a questão da
moradia no Brasil, representam uma contribuição inestimável
para que a sociedade brasileira repense a questão, buscando
corrigir as distorções e criar condições para que milhões de
brasileiros que mão têm onde morar e viver tenham direito a
um benefício básico do progresso e a uma condição
imprescindível para o exercício da plena cidadania.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, esta

Presidência agradece a presença dos participantes, encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-
se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de
julho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Bonifácio Mourão e Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Raul Messias, por indicação da Liderança do
PT), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a presente reunião se destina a
apreciar as matérias da pauta. Prosseguindo, passa a palavra
ao Deputado Gilmar Machado para fazer a leitura dos Ofícios
ngs 993 e 1.113, da Secretaria da Fazenda, que encaminham os
Balancetes Centralizados referentes aos meses de janeiro e
fevereiro, respectivamente, do presente exercício. Em
seguida, redistribui a esse parlamentar o Projeto de Lei ng
1.397/93. Encerrada a Ia parte da reunião, passa-se à 2
parte dos trabalhos. Os Deputados Baldonedo Napoleão e
Bonifácio Mourão, Relatores, respectivamente, do Projeto de
Lei Complementar ng 25/93 e do Projeto de Lei ng 1.186/92,
no 2Q turno, solicitam prazo regimental para emitir seus
pareceres, o que é deferido pelo Presidente. O Deputado
Gilmar Machado, Relator do Projeto de Lei ng 1.397/93, no 2
turno, emite parecer em que conclui pela aprovação da
matéria, na forma do vencido no IQ turno. Colocado em
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discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1Q julho de 1993-
Tarcísio Henriques, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Roberto Amaral - Jaime Martins - Raul Messias - Geraldo
Rezende. -
ATA DA 81a REUNIÁO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Raul Messias, Sebastião Costa e João Marques
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PP), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cêlio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião tem a finalidade de apreciar as matérias
constantes na pauta e faz a leitura da seguinte
correspondência: Ofícios ns 5.941 e 6.517/93, do Gabinete
da Presidência da República, destinando, respectivamente,
para a Secretaria da Saúde CR$21-000.000,00 para a campanha
nacional de multivacinação e CR$9.627.000,00 para a campanha
de vacinação anti-rábica canina; Oficio no 2.059. da
Secretaria da Fazenda, encaminhando o balancete centralizado
do mês de junho do presente exercicio , relativo à gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da administração
direta do Estado; e comunicado do Ministro do Bem-Estar
Social, Sr. Jutahy Magalhães Júnior, relativo à liberação de
CR$19.776.521,00, destinados pela Secretaria de Saneamento
daquele Ministério ao Governo do Estado, para a ampliação
do sistema de abastecimento de água de Caratinga. Logo após,
o Presidente redistribui ao Deputado Sebastião Costa os
processos referentes à aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais e o Projeto de Lei nQ 1-461/93, do
Deputado Bonifácio Mourão. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2g fase da Ordem do Dia. O Deputado
Roberto Amaral apresenta requerimento em que solicita a
alteração da ordem do dia a fim de que o projeto de lei
supracitado seja apreciado após o restante das matérias da
pauta. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em
seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Roberto
Amaral, que emite parecer sobre o Requerimento nQ 4,475/93,
em que conclui pela aprovação da matéria, na forma do
Substitutivo nQ 1. Submetido a votação, é o Requerimento
aprovado. Sendo Relator, também, do Requerimento n
4.611/93, o Deputado Roberto Amaral emite parecer, em que
conclui pela rejeição da matéria. Colocado em votação, é o
requerimento rejeitado. 0 Deputado Sebastião Costa emite
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parecer sobre o Projeto de Lei flQ 1.461/93, no lQ turno, em
que conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas de ns
1, 2 e 3. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Continuando com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa emite pareceres sobre a aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais feita pelas seguintes
entidades: Associação Comunitária de Assistência Social de
Coluna; Associação dos Moradores Unidos de Boa Vista, de São
João da Ponte; Associação dos Moradores de São Miguel, de
São João da Ponte; Minas Esporte Clube, de Taiobeiras;
Conselho de Desenvolvimento e Assistência Social Comunitária
de Capitão Enéas; Caixa Escolar Professora Dona Preta, de
Taiobeiras; Associação dos Amigos de Congonhas - ACDAC -;
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense - DAMES -, de Ubá; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Ipatinga; Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Mesquita/MG; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Caxambu; Associação
Comunitária Nossa Senhora de Fátima do Bairro do Carmo, de
Barbacena; Icarai Campestre Clube, de Juatuba; Associação
Comunitária dos Amigos do Bairro Grogotô, de Barbacena;
Comitê de Saúde Povo Unido, de Jampruca; Serviços de Obras
Sociais, de Pedra Azul: ADEFITO - Associação dos Deficientes
Físicos de Teófilo Otôni -; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Sede do Município de Divino; Associação
Comunitária dos Amigos da Rua da Caixa d'Agua, de Divino, e
Sindicato Rural de São Francisco. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Em seguida, o Deputado Sebastião Costa solicita seja a
prestação de contas da Associação dos Trabalhadores da
Construção Civil de Salinas convertida em diligência ao
autor, o que é deferido pela Presidência. 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 que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques - Márcio Miranda

- Tarcisio Henriques.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 21 de outubro de 1993

ATA

ATA DA 451 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Questão de ordem - Interrupção dos trabalhos
ordinários - Designação de comissão - Composição da Mesa -
Palavras do Sr. p residente - Palavras do Sr. Coordenador -
Exposição do Dr. Gastão Luiz de Andrade - Palavras do Dr.
Alysson Paulinelli - Palavras do Dr. Octávio Elísio Alves de
Brito - Palavras do Dr. Luiz Alberto Rodrigues - Debates com
o Plenário - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Edward
Abreu - Elisa Alves - Emano Batista - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José
- Jaime Martins - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Leandro - José Maria Pinto - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- O Deputado Eduardo Brás, 2g Secretário "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

eu não poderia, de maneira nenhuma, neste dia 18 de outubro,
deixar de fazer algumas observações para que sejam realmente
marcadas nos anais desta Casa- Refiro-me à passagem do dia
do médico. Gostaria de parabenizar a todos aqueles a quem
Deus deu condições de lidar, de se preocupar com a vida dos
outros, e de se dedicar inteiramente a essa causa tão nobre,
que é o exercício da Medicina- Gostaria também. Sr.
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Presidente, de deixar aqui transcrito, neste dia, os meus
sinceros agradecimentos a todos aqueles companheiros que
conosco militam nesta Casa, na área da medicina.
Posteriormente, o nosso Líder, Deputado Hely Tarquinio, do
PP, fará um pronunciamento acerca do dia do médico. Muito
obrigado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e interrompe, neste momento, os trabalhos
ordinários, nos termos do $ l Q do art. 23 do Regimento
Interno, para receber o Dr. Gastão Luiz de Andrade Lima,
Diretor do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica; o Dr. Alysson Paulinelli, Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento; o Dr. Dctávio Elisio
Alves de Brito, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente; e o Dr. Luiz Alberto Rodrigues, Secretário de
Recursos Minerais. Hídricos e Energéticos, para a abertura
dos trabalhos do Seminário Legislativo Aguas de Minas,
promovido por esta Assembléia.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
Mesa o nosso conferencista desta noite, Dr. Gastão Luiz de
Andrade Lima. DD. Diretor do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia,
representando, nesta oportunidade, o Sr. Ministro Paulino
Cícero de Vasconcellos; o Exmo. Sr. Deputado Estadual Dr.
Eduardo Brás, Coordenador dos debates; o Exmo. Sr. Alysson
Paullnelli, DD. Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; o Exmo. Sr. Octávio Elísio Alves
de Brito, DD. Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente; o Exmo. Sr. Luiz Alberto Rodrigues, DD.
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos; o Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, DD. Reitor
da Universidade do Estado de Minas Gerais, representando,
nesta solenidade, 53 entidades Inscritas neste seminário.

Palavras do Sr. Presidente
Senhores componentes da Mesa, Deputados presentes,
entidades participantes deste seminário, meus senhores e
minhas senhoras: a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais promove, juntamente com 53 instituições nacionais,
estaduais e municipais, o Seminário Legislativo Aguas de
Minas. E uma oportunidade privilegiada, em que esta Casa
abre a discussão sobre a legislação, os aspectos
institucionais, a gestão e os usos múltiplos dos recursos
hídricos. Os temas serão amplamente debatidos nesses quatro
dias de trabalho conjunto. Queremos, a partir de unia
reflexão atenta, contribuir para a adoção de uma política
que assegure o uso múltiplo, racional e sustentável dos
recursos hidricos.
A moderna tecnologia já nos permite observar este planeta á
distância. Vista do espaço, a Terra é o planeta azul. Mais
de 70% de sua superfície é coberta pelas águas. Incluindo-
se, ai, o gelo dos pólos, tal visão nos dá a falsa percepção
de que os recursos hídricos são inesgotáveis. E uma
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percepção ilusória. A água potável compatível em qualidade e
quantidade com as necessidades de um planeta com mais de 5
bilhões de habitantes é limitada e mal distribuída. Isso
provoca carência ou escassez em muitas regiões.
A comissão mundial da ONU sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento chama a atenção dos Governos para a
importância da proteção das reservas de água doce. No século
XXI, as disputas, provavelmente, serão pela ãgua, e os
conflitos entre as nações, se ocorrerem, serão pela posse de
reservas desse precioso liquido, e não, pelo petróleo.
Se o Brasil é carente de alguns importantes recursos

minerais, como o petróleo, o carvão e o cobre, por exemplo,
tal não acontece com a água. Em que pese á sua relativa
deficiência na região do Polígono das Secas, ela é recurso
abundante ou suficiente nas demais regiões. Não obstante,
não há abundância ou suficiência que resista ao uso
desordenado, predatório, conflitante e irresponsável
imposto aos recursos hídricos brasileiros.
o desmatamento desordenado e a inexistência de práticas
eficientes de conservação dos solos são responsáveis pela
turbldez e pelo assoreamento dos cursos de água. Como
agravante, quase todas as cidades e indústrias lançam seus
esgotos diretamente nos rios, sem nenhum tipo de tratamento.
A situação é agravada pelo uso indiscriminado de
agrotóxicos, pela lavagem de minérios e por urna variada gama
de agressões aos ecossistemas aquáticos.
Os conhecimentos científicos e tecnológicos de que dispomos
são suficientes para a manutenção das nossas reservas
hidricas em qualidade e quantidade compatíveis com as
necessidades, mantendo-se as condições básicas para que a
natureza sustente seu ciclo hidrológico, com um mínimo de
impactos adversos.
O desafio que se nos depara é, pois, de ordem política.
Somente a decisão da adoção de práticas de conservação de
recursos hídricos e de uso múltiplo sustentável
possibilitará sua proteção para uso continuo dessa e de
futuras gerações.
E neste particular que a Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais está desenvolvendo um trabalho pioneiro no
Brasil. Precedendo ás recomendações da Conferência Mundial
do Meio Ambiente - Rio 92, Iniciamos, em 21 de maio de 1992,
um trabalho junto às demais Assembléias Legislativas dos
Estados que compartilham as áreas territoriais da bacia do
rio São Francisco. Trata-de da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia do Rio São Francisco-CIPE-São Francisco.
Vale lembrar, ainda, o aprimoramento do Projeto de Lei ng
807/92, de autoria do Deputado Roberto Amaral, que tramita
na Casa e que dispõe sobre a política estadual dos recursos
hidricos. Trata-se de matéria que recebeu a contribuição de
vários órgãos, em especial, da Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos. Por sua vez,
encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados projeto de
lei que dispõe sobre a política nacional dos recursos
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hidricos. A CIPE-São Francisco foi convidada, em 29 de
setembro próximo passado, a apresentar sua contribuição ao
substitutivo elaborado pelo Relator. Deputado Fábio Feldman.
Portanto, é mais que oportuno o presente encontro. E, no
momento em que abrimos nossos trabalhos, exortamos todos a
meditar sobre a grandiosidade da nossa missão. E urgente
procurarmos caminhos para uma legislação eficiente, que
possibilite o aproveitamento racional dos preciosos recursos
hidricos do Estado. Que o façamos, porém, com uma visão
holistica, pois o ciclo hidrológico é planetário. Se parte
das águas aqui precipitadas provém de massas de ar polares,
um bom volume retorna para o Sul. Mas as águas de Minas
partem também para o Leste e para o Nordeste.
Na eterna dependência e inter-relação do ciclo hidrolõgico

com a natureza, tenhamos o exemplo para saber usufruir o
recurso natural estratégico número um deste planeta,
compartilhando, conservando e protegendo-o, para esta e as
futuras gerações.
Finalizando, temos a honra de passar a palavra ao

Coordenador dos debates. Deputado Eduardo Brás.
O Sr. Presidente - Neste momento, passo a palavra ao Sr.
Coordenador dos debates. Deputado Eduardo Brás.

Palavras do Sr. Coordenador
O Coordenador (Deputado Eduardo Brás) - Meu caro
Presidente, Deputado José Ferraz, senhores conferencistas,
senhores debatedores, Srs. Deputados, senhores e senhoras
presentes.
É com grande alegria que estamos aqui, convidados que fomos

para coordenar os debates que irão se efetuar daqui a pouco.
Agradeço, Sr. Presidente, por esta oportunidade de poder vir
coordenar os trabalhos desta noite.
Acreditamos que, a partir do momento em que ouvirmos as
palavras do nosso conferencista da noite e dos ilustres
debatedores, haverá a participação de todos aqueles que têm
Interesse nas águas de Minas.
Como Presidente da Comissão de Política Energética, Hídrica
e Minerária, estarei sempre pronto a ouvir aquelas pessoas
que estão diretamente ligadas à questão dos recursos
hidricos do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado,
Sr. Presidente, por esta oportunidade. Aguardarei, então, a
fase em que começarei a atuar como coordenador dos debates a
se realizarem.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Dr.
Gastão Luiz de Andrade Lima, Diretor do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE -,
conferencista convidado para a abertura dos trabalhos deste
seminário. O convidado disporá de 30 minutos para fazer sua
exposição, de acordo com o Regimento. A partir deste
Instante, nossos trabalhos serão coordenados pelo ilustre
Deputado Eduardo Brás.

Exposição do Dr. Gastão Luiz de Andrade Lima
O Dr. Gastão Luiz de Andrade Lima - Exmo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz, demais componentes da Mesa, senhoras e
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senhores, de inicio, manifesto a tristeza do Ministro
Paulino Cícero por não estar presente para fazer esta
conferência, que é do interesse de todos. Recebi a
incumbência de representá-lo e é o que farei a partir deste
instante.
A Constituição Federal de 1988 possui vários dispositivos

específicos e correlatos sobre águas interiores do Pais, de
onde destacamos:
"Art. 20 - São bens da União:
1- ......................................................
III - Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os
terrenos marginais e as praias fluviais;

Art. 26 - Incluem-se entre os bens dos Estados:
- As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma
da lei, as decorrentes de obras da União;!!.
Com relação á derivação, diz o Código de Águas em seu art.

43:
"As águas públicas não podem ser derivadas para as

aplicações da agricultura, da indústria e da higiene sem a
existência de concessão administrativa, no caso de utilidade
pública, e, não se verificando esta, de autorização
administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de
derivações insignificantes".
Posteriormente, mesmo as derivações insignificantes ficaram
sujeitas à outorga de permissão, segundo disposto em
portaria ministerial de 31 de março de 1978.

As Atribuições Legais sobre Águas no Brasil
O Código de Águas, vigente desde 10/7/34, por meio do
Decreto nQ 24.643, estabeleceu que, para a sua execução, a
competência caberia ao Ministério da Agricultura, ficando a
Divisão de Águas do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, á época pertencente aquele Ministério,
encarregada de cumpri-]o. Posteriormente, com a criação, em
1960, do Ministério das Minas e Energia - MME -. o DNPM, em
1961, foi a ele incorporado e, com ele, a Divisão de Águas.
Pela Lei ng 4.904, de 17 de dezembro de 1965, que dispõs
sobre a organização do MME, a Divisão de Águas foi
transformada no Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE -, que, em 1969. com  a extinção do Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, teve as atribuições
deste transferidas para o órgão nascido da antiga Divisão de
Águas, passando a denominar-se Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE.
Dessa forma, cabe ao DNÁEE, como executor do Código de
Águas, entre outras atribuições relacionadas à energia
elétrica, cuidar do regime hidrológico nacional, nos rios de
domínio da União, o qual compreende o controle da
disponibilidade para os usos da água, bem como a
fiscalização e o controle dos aproveitamentos das águas que
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alterem o seu regime. Esses atributos deram-lhe a
competência para outorgar as concessões, autorizações e
permissões de direitos de usos da água, excetuando-se
aqueles para a irrigação, que dispõem de legislação própria.

A Implantação dos Colegiados de Bacias
Entre as principais ações desenvolvidas pelo Governo

brasileiro par
a encaminhar soluções visando a uma adequada administração
dos recursos hidricos nacionais, destaca-se, por ter sido
uma experiência inédita e de bons resultados, o Acordo entre
o Ministério das Minas e Energia e o Governo do Estado de
São Paulo - MME-GESP-, celebrado em 1976, tendo como
objetivo básico procurar melhorar as condições sanitárias
dos rios Tietê e Cubatão, por meio da adequação, do
planejamento e da execução de obras hidráulicas na Grande
São Paulo e na Baixada Santista. A execução do acordo ficou
sob a responsabilidade de dois comitês (um especial e outro
executivo), integrados pelos principais órgãos federais,
estaduais e municipais envolvidos. Os bons resultados
alcançados na execução do acordo MME-GESP motivaram o
Governo Federal a propor, por intermédio do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE - e da então
Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA -, a criação de
um comitê em nível nacional, com a finalidade de se promover
a utilização racional dos recursos hidricos das bacias
hidrográficas dos rios federais por meio da indispensável
integração dos planos e estudos setoriais em desenvolvimento
pelas diversas entidades que direta ou indiretamente
interferem no uso desses recursos,
O Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias

Hidrográficas - CEEIBH - foi criado por meio da Portaria
Tnterniinisterial ng 90. de 29/3/78, tendo em vista atender
aos seguintes objetivos, assim explicitados no seu regimento
interno:
- Facilitar aos órgãos e entidades interessadas o
conhecimento da disponibilidade de água para satisfazer a
demanda dos usos prioritários;- incentivar a melhoria das
condições sanitárias das bacias hidrográficas dos rios
federais;
- aumentar a eficiência e a atuação harmónica dos órgãos e
entidades responsáveis pela prevenção e controle de
situações criticas das bacias;
- realizar estudos e planejamentos coordenados que possam

servir de subsídios para o licenciamento de atividades e
execução de obras nas bacias; e
- conjugar e entrosar os esforços dos órgãos e entidades
federais, estaduais, municipais e particulares que exerçam
atividades nas referidas bacias hidrográficas.
Os trabalhos de informação e suporte desse Comitê Especial
foram previstos para serem realizados por meio da instalação
de comitês executivos com área de atuação limitada à bacia
hidrográfica que deu origem á sua criação.
Embora o Comitê Especial esteja atualmente desativado,

alguns Comitês Executivos criados sob a sua orientação vêm
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obtendo algum êxito na condução dos assuntos relacionados
com a administração dos recursos hidricos, principalmente
quanto à superação de conflitos intersetoriais e á
identificação e ao encaminhamento de soluções por meio de
recomendações para os problemas que ocorrem nas bacias de
atuação. Entretanto, não por falhas dos Comitês Executivos,
essas recomendações nem sempre se transformam em resultados
concretos. No futuro reordenamento da situação hidrica do
Pais, os comitês de bacias deverão exercer um papel
fundamental.
O Seminário Internacional sobre Gestão de Recursos Hidricos
Como objetivo de agilizar respostas aos mecanismos de
administração dos recursos hídricos, iniciada mais
intensivamente com a criação dos comitês de bacias, o DNAEE
buscou conhecer com maior profundidade a experiência vivida
por outros países, notadamente a França, Inglaterra.
Portugal e Alemanha, por intermédio da colaboração de
entidades congêneres, incluindo autoridades e especialistas.
O ponto alto dessa colaboração deu-sena realização, em
Brasilia, do Seminário Internacional sobre Gestão de
Recursos Hidricos, ocorrido no período de 21 a 25/3/83, que
teve como principal finalidade efetuar um exame comparativo
entre o que havia sido feito e o que estava por se fazer no
Pais em relação à gestão dos recursos hidricos, com a
experiência estrangeira representada por entidades da Grã-
Bretanha. França e República Federal da Alemanha.
Dentre as conclusões do seminário, destacam-se,

resumidamente, as seguintes:
- o aumento da eficácia e eficiência das entidades e normas
jurídicas existentes, antes de se criarem novos órgãos ou
encargos;
- desregulamentação e descentralização dos procedimentos

relacionados com a gestão das águas públicas;
- a administração das águas por bacias ou regiões

hidrográficas;
- a reserva de funções consultivas aos colegiados

existentes;
- a criação de um colegiado nacional, em nível

ministerial, coordenador da política de gestão das águas;
- a presença de órgão central e normativo do sistema

nacional de planejamento e controle de recursos hídricos; e
- a cobrança pela utilização da água, quer na derivação,

Quer no lançamento de efluentes.
As Principais Ocorrências no Período de 1984 a 1993

A partir de 1984, por sugestão de alguns Estados da
Federação e com a participação do DNAEE, foram realizados
vários encontros nacionais de órgãos gestores dos recursos
hidricos, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto
Velho, Brasilia e Porto Alegre, tendo este último evento
ocorrido em outubro de 1986. E dentre as inúmeras
recomendações havidas nesses encontros, destaca-se como
principal aquela que conclui ser indispensável a
estruturação de um sistema nacional de gerenciarnento dos
recursos hídricos, de forma a organizar um processo de
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coordenação e decisão que diminua os conflitos e enseje
maior racionalidade na interação entre órgãos e entidades
públicas e privadas, nos três níveis de Governo. Por essas
razões, o Ministério das Minas e Energia, através do DNAEE,
baixou a Portaria flQ 661, de 5/5/86, criando um grupo de
trabalho constituído por representantes dos Ministérios com
atribuições na área de recursos hídricos e também por
representantes de todos os Estados da Federação. O grupo
concluiu por uma proposta de sistema, constituída
basicamente de colegiados em vários níveis da administração.
Esses esforços foram fundamentais para se incluir, em 1988,

na nova Constituição do Brasil, precisamente no seu art. 21,
inciso XIX, um dispositivo atribuindo à-União a competência
de Instituir um sistema nacional de gerenciamento dos
recursos hídricos.
AConstituição de 1988 e os recursos hídricos no Pais: como
já foi citado anteriormente, a nova Constituição promulgada
em 1988 manda que seja instituído pela União um sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos. A
instituição desse sistema certamente não só promoverá as
articulações necessárias entre os órgãos que o comporão como
definirá de maneira clara e objetiva os papéis de cada
integrante.
O Decreto nQ 99.400. de 18/7/90, instituiu um grupo de
trabalho interministerial para estudar o gerenciamento e a
administração dos recursos hidricos, em nível nacional, no
que se refere ao uso, conservação, proteção e controle da
água, bem como propor medidas visando ao estabelecimento da
política nacional de recursos hidricos e à instituição do
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos.
Como resultado, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, que coordenou o referido grupo,
elaborou um projeto de lei, que foi encaminhado pelo
Executivo ao Congresso Nacional através da Mensagem ng 640,
de 14/11/91, recebeu o ng 2.249/91 e, presentemente, está em
discussão-
Atualmente, também está em processo final de ajuste uma
ação conjunta do MME, através do ONAEE, com o Ministério da
Integração Regional, através da Secretaria de Irrigação,
visando compatibilizar os mecanismos de outorga de direitos
de uso, haja vista as atribuições cometidas a esses
Ministérios.
Princípios: A partir de reflexões motivadas pelo seminário
internacional supramencionado e por vários outros encontros
e seminários atinentes á questão, bem como considerando os
postulados emanados da Conferência da Agua de Dublin
(janeiro de 1992) e, ainda, as conclusões da Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD/1992), ficaram evidenciados alguns princípios
fundamentais que devem nortear qualquer processo de
gerenciamento de recursos hídricos que se queira
implementar Esses princípios são: o acesso aos recursos
hidricos deve ser um direito de todos; a água deve ser
considerada um bem econômico; a bacia hidrográfica deve ser
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adotada como unidade de planejamento; a disponibilidade de
água deve ser distribuída segundo critérios sociais,
econômicos e ambientais; deve haver o aumento da eficácia e
eficiência das entidades e normas jurídicas existentes,
antes de se criarem novos órgãos; deve haver a presença de
um órgão central e normativo de um sistema de planejamento e
controle; a cooperação internacional deve visar o
intercãmbio científico e tecnológico; quando os rios
atravessam ou servem de fronteiras entre países, a
cooperação internacional é indispensável; os usuários devem
participar da administração da água; a avaliação sistemática
dos recursos hidricos de um pais é uma responsabilidade
nacional e recursos financeiros devem ser assegurados para
isso; deve haver o estabelecimento de sistemas eficazes de
avisos objetivando mitigar situações hidrolõgicas criticas;
deve haver um aumento sistemático da capacitação de recursos
humanos objetivando a gestão da água.
Instrumentos: Ao se definirem os princípios para o
estabelecimento de uma política e o sistema que deverá
nortear a gestão dos recursos hídricos, cabe destacar alguns
instrumentos básicos que viabilizarão a implantação de um
modelo de gestão de recursos hidricos, a saber: a cooperação
técnica, institucional e financeira entre os usuários das
águas, tendo em vista assegurar a sua participação no
gerenciamento. construção, operação e manutenção de obras
hidráulicas de interesse comum; a participação das
comunidades envolvidas nos processos decisórios relativos
aos recursos hídricos; a outorga dos direitos de uso dos
recursos hidricos, segundo critérios estabelecidos em
legislação; o rateio dos custos das obras de aproveitamento
múltiplo de recursos hídricos de interesse comum ou coletivo
entre os usuários setoriais; a instituição de áreas de
proteção de mananciais para abastecimento das populações; a
viabilização de planos e programas de curto, médio e longo
prazo visando a prevenção e correção de situações
hidrológicas adversas (enchentes e secas); a cobrança pela
utilização dos recursos hídricos, obedecendo a critérios
uniformes e compatíveis com as peculiaridades de cada
região.
Sistema de gerenciamento: à luz desses princípios e
instrumentos, entende-se que, como regra geral, qualquer
modelo de gestão que se queira Implantar deverá estar
embasado nos seguintes aspectos: uma política, os
instrumentos para sua execução e uma organização sistêmica.
Algumas palavras sobre o nosso rio Doce e sua bacia de
captação: no campo dos recursos hídricos, como vimos, o
Brasil inovou quando fez incluir em sua Carta Magna a
instituição de um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hidricos. Em função desse preceito constitucional,
o Ministério das Minas e Energia vem tomando ações concretas
visando implantá-lo com consistência. Através do DNAEE,
desenvolveu um trabalho especifico visando a recuperação de
bacias hidrográficas, contando com a cooperação técnica do
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Governo francês, dentro do acordo que o Brasil mantém com
aquele pais.
A bacia hidrográfica do rio Doce, pelas suas
peculiaridades, foi escolhida para internalizar a
experiência francesa no Brasil, e os trabalhos de
diagnóstico, simulação de cenários e elaboração de um plano
diretor foram encerrados no final do ano passado. Os
trabalhos, coordenados pelo DNAEE, foram desenvolvidos em
estreita colaboração com as áreas de recursos hídricos e
meio ambiente dos Estados do Espírito Santo e de Minas
Gerais, contando ainda com ampla participação dos Prefeitos
das comunidades envolvidas, de associações de classe e das
principais indústrias da região.
Como passo seguinte, o Ministro Paulino Cicero de

Vasconcel los, profundo conhecedor dos recursos hidricos do
Estado e, em especial, da região do Rio Doce, editou em 20
de agosto deste ano a Portaria ng 270, criando a Comissão de
Estudos Integrados da Bacia do Rio Doce, cujos principais
objetivos são: promover a ampla divulgação dos estudos de
recuperação da bacia; fomentar o desenvolvimento da
capacitação técnica no gerenciamemto dos recursos hidricos
da bacia; coordenar as ações necessárias para a implantação,
de forma integrada, dos programas decorrentes.
D grupo coordenador da comissão já se reuniu e muito
brevemente o Ministro Paulino Cicero estará lançando
oficialmente o projeto e implantando a comissão.
Eram estas as palavras que tinha a dizer. Muito obrigado,

Sr. Presidente-
0 Sr. Coordenador - A coordenação passa a conceder a

palavra aos expositores convidados, que disporão, cada um,
de 10 minutos para sua intervenção. Após, todos os presentes
poderão formular perguntas, oralmente ou por escrito. Com  a
palavra, o lQexpositor inscrito, Dr. Alysson Paulinelli,
Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Palavras do Dr. Alysson Paulinelli
O Or. Alysson Paulinelil - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia, Deputado José Ferraz, Exmo. Sr. Coordenador
deste debate. Deputado Eduardo Brás, senhor palestrante do
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, Srs.
Deputados, caros colegas empresários, debatedores, meus
senhores e minhas senhoras, dentro do tema que nos cabe,
como debatedor e expositor gostaríamos de chamar a atenção
sobre um fato que é real. De um lado, a necessidade de
evolução da própria legislação, como citou o Dr. Gastão, num
apanhado de toda a legislação no quadro da administração dos
recursos hidricos e as evoluções realizadas e aquelas que
são necessárias e urgentes. Por outro lado, gostaríamos de
chamar a atenção dos que participam deste seminário, para o
fato de que há uma necessidade urgente em se estabelecer, no
estudo das legislações, a situação da lei e a realidade em
que vivemos.
Cabe, aqui, chamar a atenção sobre o ponto de vista
agrícola. Para uma agricultura sustentável, é indispensável
que se pense nos recursos de que ela dispõe, como o solo, a
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água, as plantas, os animais, os quais terão de ser objeto
na atividade de cada produtor que tenha, na sua formação
básica, o respeito a esses recursos naturais. Dessa forma,
ele terá, no uso desses recursos, a formação de uma
agricultura sustentável
A sociedade brasileira precisa encarar o que está surgindo

hoje, no mundo. Nos países desenvolvidos as evoluções são,
para nós, auspiciosas. A evolução dos trabalhos,
especialmente na defesa e administração de seus recursos
hídricos, é louvável e, naturalmente, colocados corno
paradigmas dos países que precisam evoluir. Mas é
fundamental que se estabeleça o cuidado que esses países
estão tendo, para que os usuários tenham condições de fazer
uso adequado desses recursos.
E evidente que a evolução da atividade agricola, no mundo,
tem passado por diversas nuanças. Houve um período em que
era necessário gerar alimentos a qualquer custo, sem o que
se passaria fome. Partiu-se para ampliação da produção.
Desgastes e esforços foram realizados em todos os países do
globo. A perda dos recursos naturais, sobretudo em função do
objetivo principal - aumentar a produção de alimentos e da
produtividade - levou a que esses países fizessem uma
reavaliação quanto á forma de aumentar a produção.
Os países ricos foram os primeiros a tentar a busca da
solução adequada para o problema. Era preciso, além de
aumentar a produção, dar aos produtores uma renda
suficiente, para que obtivessem o maneio adequado dos
recursos naturais, entre eles, a água. E por isso que
estamos vendo, hoje, o mundo desenvolvido voltando suas
vistas à agricultura sustentável, especialmente no manejo
adequado de seus recursos naturais. O enfoque dos países
desenvolvidos, industrializados e ricos passa, a cada dia, a
colocar como ponto principal, a defesa dos recursos e a
melhor condição ambiental. Há meios para isso. Todos nós
assistimos - de forma assustadora - à advertência feita
pelo Diretor-Geral do GATT, no final do mês de setembro, aos
países ricos denominados os 'Sete Grandes', enquanto
estabeleciam barreiras para os países do Terceiro Mundo,
tentando colocar condições para o uso dos fatores
fundamentais de produção, especialmente de alimentos, sem
levar em consideração a soma do subsidio aos produtores
dos países ricos, no ano agrícola de 1992/1993, que
ultrapassara a casa dos US$376.000.000.000.00.
E evidente que, em uma disponibilidade de recursos dessa

ordem, esses países podem traçar normas e regras para o uso
dos recursos naturais. Chamo a atenção ainda para o fato de
que, a cada dia, está mais exigente a legislação dos países
desenvolvidos, porque a sociedade está compreendendo que.
para se conseguir êxito e, efetivamente, para se atingir o
uso adequado dos recursos e a agricultura sustentável. o
produtor tem de ter renda para realizar os trabalhos que a
tecnologia oferece, no campo agrícola.

 

Do outro lado, estão os países do Terceiro Mundo,
subdesenvolvidos, com graves problemas sociais, inclusive no
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campo, onde, a cada dia, cai a renda do produtor. É bom que
se mencione entre eles, nominalmente, o Brasil - a exemplo
do que se tem feito permanentemente nos grandes fóruns de
debates sobre o problema do meio ambiente e do abastecimento
alimentar.
Na década de 70, foi o nosso o Pais do Terceiro Mundo que

mais investiu em tecnologia agricola, criando a chamada
"agricultura tropical". Nas décadas de 80 e 90, caminhamos
na busca de soluções para a agricultura sustentável, em
nível de região tropical do globo
O Brasil conseguiu, nesse esforço, surpreender o mundo. Foi
o Pais que, em 12 anos, conseguiu fazer crescer sua
produtividade, em 40%, na média dos produtos. Tanto é assim
que a nossa produção aumentou de 45.000.000t para
72.000.000t/grãos, na mesma área. Plantamos, nos anos
agrícolas de 1990, 1991, 1992 e 1993, a mesma área que
plantamos em 1976, quando o Brasil tinha 42 milhões de
habitantes a menos. Isso significa que aumentamos a
produtividade. E um salto expressivo para um pais de
Terceiro Mundo. Mas, concomitantemente a esses 40% de
aumento, caiu a renda do produtor brasileiro em 50%. Na
realidade, o que estamos fazendo é jogando nossos produtores
para uma atividade agrícola, cuja renda está em declínio -
Renda em declínio significa que o produtor que quer
continuar na atividade vai enfrentar grandes dificuldades,
porque os nossos agricultores foram executados pelos Bancos,
na mais massacrante política de crédito rural existente. Não
tiveram a garantia do preço mínimo. As intervenções do
Governo, especialmente nessa última fase dos famigerados
cinco planos econômicos, tiraram dos agricultores muito mais
que a sua renda. Foram feitas mudanças absolutamente
inexplicáveis, cobrando juros altíssimos. No Plano Cruzado,
os juros foram de 72.8% a mais No Plano Bresser, de 32% a
mais e, no Plano Collor, de 36%. Além do preço agrícola, os
custos de produção estão aumentando.
Pergunto eu:
Como nós, sociedade consumidora, maior interessada de q ue a
agricultura sustentada, principalmente, no campo hidrico,
onde temos uso compartilhado, podemos exigir que a
atividade, na sociedade agrícola brasileira, possa entrar em
evolução e não em ebulição? Os países do Terceiro Mundo
sofrem todo o tipo de pressão, inclusive dos países ricos. 0
Brasil, que conseguiu competir com a sua soja, superando a
qualidade dos países ricos, paga as taxas de exportação e
importação dos países importadores. Ai estão também os casos
do suco de laranja, da carne e de todos os nossos produtos -
A sociedade externa é que mais exaure a possibilidade de um
trabalho consciente q ue estamos começando a ter. Verificando
nossos institutos de pesquisa, percebemos que estamos
implantando uma agricultura mais racional e sustentável.
Portanto, o que gostaria que aqui fosse debatido é essa
dualidade. Nós, cidadãos urbanos, sentimos a necessidade de
um esforço na melhoria da legislação, na forma de fazer uma
melhor administração dos recursos hidrícos. Por outro lado,
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constatamos a crueldade com que, a cada dia, retiramos desse
importante segmento da economia os recursos disponíveis para
que ele possa aplicar as tecnologias, já disponíveis, na
preservação dos recursos.
Não tenham dúvida de que a agricultura com baixa renda, ao
invés de incrementar, vai reduzir o uso da tecnologia. O
agricultor nacional quer continuar com a sua atividade
agrícola e não ser expulso dela como milhões já foram. Ai,
ele se enquista numa atividade muito mais extrativa do que
preservadora. Isso a sociedade brasileira tem de reconhecer.
O uso racional e adequado de recursos exige o mínimo de
investimentos. Isso não cai do céu e, muito menos, do atual
sistema de crédito rural do Brasil. Estamos conscientes
disso no Governo Hélio Garcia. Entrosados com a Secretaria
do Meio Ambiente, temos feito um grande esforço de
conscientização das autoridades, de cima a baixo, inclusive
no nível municipal. Os nossos órgãos têm tentado levar aos
produtores alguma forma de transferir a tecnologia já
disponível. Outro grande esforço que se tem feito é para
mudar conceitos em algumas das nossas instituições, com
razão ás vezes criticadas pelos organismos, especialmente
por aqueles que cuidam do meio ambiente. O que queremos é
que esses conceitos sejam colocados em primeiro plano,
especialmente nas suas ações, em defesa dos recursos
naturais que precisamos preservar.
Ainda dentro dessa fase, colocamos, nesses órgãos,
programas especiais. Por isso, procuramos usar um dos mais
reconhecidos defensores desses recursos naturais, Or. Mário
Sérgio Regina, que, junto aos nossos órgãos, tem feito um
trabalho sacerdotal em todas as comunidades rurais, em todas
as pequenas cidades do interior, onde procuramos incutir,
aos poucos, a mentalidade do uso adequado. Mas, para ser
franco, entre a mentalidade e a necessidade do uso adequado,
existe uma barreira que a sociedade, especialmente a urbana,
tem de reconhecer. Ou damos a esses produtores o mínimo
indispensável, para que se possa exigir deles ou estaremos
apenas sonhando uma ficção.
Outros esforços estamos fazendo. Conseguimos recentemente
fazer uma experiência, que julgo válida, por meio de
recursos a fundo perdido do Banco Mundial o Plano Diretor
de Recursos Hídricos do Vale do Jequitinhonha e do Rio
Pardo. Esse trabalho prossegue em ritmo satisfatório. A
tônica principal é o desenvolvimento de todas ascomunidades
daquela região. Estamos tentando, junto à Secretaria
Nacional de Irrigação, ampliar esse programa para o Vale do
Paracatu e para o Vale do Rio Verde-Grande, que é hoje um
dos exemplos das limitações do uso da água na agricultura.
Quero confessar que os recursos são poucos. Os chamados
fundos para o uso adequado da água ainda não chegaram em
nossas mãos. A despeito da compreensão dos órgãos que nos
ajudam, os recursos que temos são conseguidos fora do
Estado. E preciso dar ao Estado uma legislação mais
especifica, em que esses recursos sejam efetivamente
arrecadados e venham nos ajudar no setor agrícola, não
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apenas nos programas das grandes bacias, mas, especialmente,
no programa que já foi testado, o chamado Programa das
Microbacias, onde o trabalho integrado demonstra a grande
eficiência e o efeito multiplicador para a preservação da
água. E preciso que a sociedade brasileira - e aqui, com o
pioneirismo da nossa Assembléia Legislativa, a sociedade
mineira - compreenda que é necessário o manejo adequado dos
recursos naturais, que são fundamentais para a vida do
homem. Isso tem um custo, e esse custo não pode ser pago
apenas pelo produtor rural. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - A Coordenação passa a palavra ao
segundo expositor desta noite, Dr. Octávio Elísio Alves de
Brito, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
Com a palavra o ilustre Secretário.

Palavras do Or. Octávio Elisio Alves de Brito
O Sr. Octávio Elisio Alves de Brito - Ilustre Deputado José
Ferraz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; ilustre Deputado Eduardo Brás, Coordenador
desta Mesa de debates; prezados Secretários Luiz Alberto
Rodrigues e Alysson Paul inell i Magnífico Reitor Aluisio
Pimenta; Dr. Gastão, Diretor-Geral do DNAEE, neste ato
representando o Ministro Paulino Cícero; ilustres Deputados;
dirigentes de órgãos públicos aqui presentes;
ambiental istas; defensores da política de recursos
ambientais e de recursos hídricos do Estado; minhas senhoras
e meus senhores, nós ouvimos do Diretor-Geral do DNAEE as
ações que vêm sendo empreendidas por aquele órgão e pelo
Ministério, no que diz respeito a recursos hídricos. Há uma
expectativa com relação á viabilização, por lei, do que
estabelece a Constituição de 1988. O Código de Água é uma
lei de 1934. Aquela época. , o Governo brasileiro fez,
simultaneamente, o Código de Águas e o Código de Minas. De
lá até hoje, o Código de Minas e a legislação mineral já
passaram por várias mudanças, a partir da Constituição de
1946, a partir da Constituição e da Emenda Constitucional de
1967 e, agora, está passando pela terceira mudança. De lá
para cá, a parte dos recursos hidricos continua,
rigorosamente, com o mesmo instrumento legal. E
indispensável que essa lei modernize a gestão de recursos
hidricos. Modernizar a gestão de recursos hidricos é pensar
recursos hidricos a partir da Conferência do Rio. A partir
desse evento, aliás, não tem mais como se pensar em água sem
meio ambiente. Não há como se pensar em desenvolvimento
econômico sem meio ambiente. Água é um bem econômico, mas é,
fundamentalmente, um recurso ambiental estratégico. Nós já
tivemos vários dados aqui, informando sobre quanto nós
dependemos de água, de água pura para abastecimento humano e
industrial, para irrigação e quanto ela é um bem escasso. E
se torna tão mais escasso quanto mais a sua baixa qualidade
compromete seu uso efetivo. A qualidade da água de um rio é
o termômetro da situação ambiental da bacia hidrográfica.
Nós não podemos pensar em recuperar a qualidade da água do
rio se nós não tivermos uma estratégia ambiental na bacia
hidrográfica. 0 rio Doce foi citado aqui pelo Dr. Gastão



612

como um rio que está sendo objeto de um esforço integrado do
DNAEE de Minas e do Espirito Santo para implementação, em
caráter pioneiro, de um comitê de bacias. Se caminharmos
pelo rio Doce, o que poderemos ver? Primeiro, uma história
de 300 anos de mineração e de garimpo que comprometeu a água
do rio Doce pelo lançamento de efluentes e, acima de tudo,
pelo progressivo assoreamento do rio em decorrência da
erosão de águas abandonadas. O que encontramos no rio Doce?
Encontramos o reflexo da degradação de uma bacia que foi
desmatada e que é hoje uma das áreas de maior degradação
ambiental deste País.
O que encontramos, hoje, no rio Doce? O lançamento de

afluentes industriais das grandes siderúrgicas e de pequenas
destilarias que lançam diretamente nos rios seus poluentes.
O que encontramos no rio Doce? Encontramos o lançamento de
esgotos domésticos não tratados. Como recuperar esse rio?
Como estabelecer uma política de gestão desses recursos
hídricos, desvinculada de uma política ambiental? Não há
como fazê-lo.
Portanto, a política de recursos hídricos passa por uma
política ambiental. E uma política ambiental que não pense
apenas na correção do que se fez no passado, mas que pense
em uma estratégia de desenvolvimento sustentado, dentro da
bacia. O desenvolvimento não pára, e não adianta pensarmos
em recuperar, se não estabelecermos uma política para a
compatibilização dos usos múltiplos desses recursos, com uma
política racional e também sustentada. Portanto, ambiental
e, de outro lado, uma política de gestão ambiental em toda a
área da bacia hidrográfica. Esse é o grande desafio que
t emos.
A água é o recurso ambiental mais critico e mais
estratégico que temos. O solo é um recurso ambiental
importante, assim como a cobertura vegetal e outros, mas a
água está se tornando cada vez mais um recurso critico.
Portanto, não há como adiar a implementação de uma política
de recursos hídricos, uma legislação moderna, em termos de
recursos hídricos. Isso é urgente e está exigindo um rápido
posicionamento.
Este seminário promovido pela Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais é extremamente importante e oportuno.
Esta será a oportunidade de, democraticamente, discutirmos
conceitos. Também discutiremos princípios que orientem uma
política e uma legislação moderna, em termos de recursos
hidricos. Entretanto, há alguns condicionantes importantes-
0 Or. Gastão aqui nos colocou, com muita clareza, o
balizamento da Constituição de 1988, no que tange aos
recursos hídricos.
Em primeiro lugar, estabelece a necessidade de implantação
e implementação de um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos- Esta Constituição estabelece como
competência exclusiva da União a legislação, em termos de
recursos hídricos. E importante que isso seja pensado de
forma descentralizada, democrática e participativa. A
legislação que moderniza a nossa política de recursos
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hídricos está no Congresso e vem sendo debatida para ser
implementada. Entretanto, muitas ações podem-se dar
independentemente das leis, para que possamos,
concretamente, levar á implementação dessa política de
recursos hídricos que todos desejarmos.
Na preparação deste seminário, vários debates foram feitos.

Tive a oportunidade de lê-los e aqui estou trazendo, como
preocupação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente, algumas conclusões de grupos de debates, que me
parecem extremamente importantes.
A primeira delas é que o Estado deve atuar a partir de
bacias hidrográficas, assumindo-as corno unidades básicas
para o planejamento e a gestão das águas. O Estado deverá
considerar, na sua política, a unidade do ciclo hidrolõgico,
sendo necessária a integração da gestão dos recursos
hidricos á gestão ambiental.Segundo, instituir o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos previsto na
Constituição, por meio de um gerenciamento descentralizado
de baixo colegiado e democrático, com a efetiva participação
da sociedade civil, dos usuários, do poder local, dos
Prefeitos e, portanto, a desconcentração na direção dos
municípios.
Outro item seria a implantação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas construtivos e deliberativos. Não há nenhuma
necessidade de se alterar a lei para que esses comitês sejam
efetivamente implementados. Aliás, devem ser constituídos
como as Assembléias de Aguas, a exemplo da França, onde
temos a participação do usuário, do poder local, do Estado,
de ambientalista e da sociedade civil. Grandes assembléias
se reúnem duas vezes ao ano, definem políticas, estabelecem
princípios que são implementados por meio de agências de
bacias. Os comitês e as agências devem ter autonomia,
especialmente de gestão financeira e de recursos recolhidos
por intermédio do usuário-poluidor-pagador. Os recursos
recolhidos em cada bacia devem ser administrados naquela
mesma bacia para a execução de suas obras ambientais.
A instituição da cobrança, portanto, depende da lei. E
fundamental que isso seja agilizado para que o princípio do
usuário-pagador e o do poluidor-pagador seja rapidamente
implantado no País. Precisamos ter descentralização, ou
seja, articulação interniveis de poder e interinstitucional.
E fundamental que todos os órgãos trabalhem articulados,
dentro de um compromisso de política de gestão dos recursos
hídricos, que se apresenta, como vimos na conclusão dos
estudos apresentados, como a necessidade efetiva de uma
gestão de recursos hídricos e de uma gestão ambiental
totalmente comprometidas uma com a outra.
Além disso, entendemos a necessidade da implementação de
um sistema de gestão ambienta], que deverá expor
condicionantes a todas as atividades dentro da bacia
hidrográfica, de forma a garantir medidas de controle de
afluentes e de fontes difusas de poluição. Inclusive, e com
muita importância em Minas Gerais, há a questão da erosão,
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como forma de se controlar a quantidade e a qualidade de
recursos hídricos.
As comissões apresentaram uma conclusão importante: não há
como dissociarmos a questão da qualidade e a questão da
quantidade em termos de recursos hidricos. Os dois aspectos
caminham juntos dentro de uma política, onde o uso do
recurso e a compatibilização dos conflitos de usos múltiplos
estejam efetivamente comprometidos com essa estratégia de
ocupação dentro de um desenvolvimento sustentável de toda
bacia hidrográfica.
A descentralização deve ser uma meta programada de
diretrizes da política e do sistema de gestão de recursos
hídricos, com a orientação básica dos mecanismos de
articulação interinstitucional e interníveis de Governo,
valorizando a participação dos municípios, inclusive por
meio da implementação de consórcios de municípios. Diversos
instrumentos referentes às questões de recursos hídricos
podem ser dados, de imediato, a Estados e municípios que se
dispuserem a condições institucionais, administrativas e
políticas.
Propomos, portanto, que a União, os Estados e os municípios

efetivamente se articulem dentro desse processo. Também, que
seja delegado aos Estados a gestão das águas dentro de seu
domínio, mesmo aquelas de responsabilidade federal, de tal
modo que tenhamos no Estado a implantação de uma política de
recursos hídricos dentro de normas definidas a partir de uma
visão nacional.
Finalmente, gostaria de comentar sobre a preocupação de que
a gestão da água se faça dentro de um esforço efetivo de
rapidamente buscarmos a recuperação da qualidade da água em
nossos rios e que, efetivamente, a implementação de uma
política ambiental garanta o desenvolvimento sustentável
nas bacias hidrográficas.
O Estado de Minas Gerais é um Estado extremamente
estratégico em termos de recursos hidricos. Todas as grandes
bacias hidrográficas deste Pais - que não a Amazônica -
passam ou nascem em Minas Gerais. Temos uma enorme
responsabilidade pela qualidade dos recursos hídricos,
porque o Estado de Minas Gerais é um Estado exportador de
água, portanto precisa ser remunerado e recompensado por
esse seu papel de exportador de recursos hídricos, mas é
fundamental que tenhamos uma preocupação solidária em termos
de recuperação da qualidade dos nossos recursos hidricos.
Essa solidariedade pressupõe não apenas o compromisso na
compatibilização dos diversos usos múltiplos que essa água
precisa ter, mas também a necessidade de uma solidariedade
entre municípios, porque não adianta termos apenas o
compromisso de um município da sub-bacia ou da bacia
hidrográfica sem a solidariedade de todos os outros
municípios. Temos de ter solidariedade quanto ao uso da água
e o compromisso com a sociedade que precisa e deve ter a
possibilidade de usar essa água. Temos de ter também uma
solidariedade com as outras gerações. Isso foi dito aqui. E
o compromisso definido pela conferência do Rio. E a
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essência, a base do desenvolvimento centrado. Não há como
pensar o que foi colocado aqui pelo Presidente, Deputado
José Ferraz, do uso múltiplo, racional e sustentado da água,
se não considerarmos a água como recurso ambiental
importante. Como tal deve ser pensado dentro de uma
estratégia de recuperação da qualidade e quantidade, numa
estratégia efetivamente de melhoria das condições ambientais
das bacias hidrográficas e da implementação de política de
desenvolvimento centrado em cada uma das nossas bacias
hidrográficas. Muito obrigado-
0 Sr. Coordenador - O terceiro expositor será o Sr. Luiz

Alberto Rodrigues, Secretário de Recursos Minerais, Hidricos
e Energéticos, a quem esta Coordenadoria passa a palavra.

Palavras do Sr. Luiz Alberto Rodrigues
O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado José Ferraz;
Sr. Coordenador destes debates, Deputado Eduardo Brás; Sr.
Diretor-Geral do ONAEE, Dr. Gastão Luiz de Andrade Lima;
meus colegas Secretários Alysson Paulinelli, da Agricultura,
e Octávio Elísio, de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da Universidade do
Estado de Minas Gerais; Srs. Deputados que prestigiam esta
reunião; pessoas ligadas ao setor de recursos hidricos que
aqui comparecem, nesta noite, maciçamente em quantidade e
qualidade.
Este é um motivo para cumprimentos. Em primeiro lugar,

cumprimento a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que,
de maneira pioneira, promove este encontro. Já
anteriormente, com a criação da CIP. e agora desenvolvendo
um trabalho orgânico para estudo do setor em Minas Gerais.
Quero me permitir também, para que não me esqueça e não
passe sem fazer um registro, meus cumprimentos á Secretaria-
Geral da Mesa da Assembléia, na pessoa do seu titular, Paulo
Navarro, cumprimentando também todos os funcionários pela
organização perfeita deste encontro, como também agradeço a
minha assessoria, particularmente o Secretário Adjunto,
Roberto Queiroz, que muito contribuiu junto a todas as
empresas de Minas Gerais, como a CEMIG, a COPASA, DRH, a
EMATER, a FEAM e outros órgãos, para que este seminário
pudesse ter, repito, essa qualidade e essa quantidade de
pessoas que aqui comparecem, garantindo de antemão o seu
sucesso.
Vou tentar organizar meu pensamento, para que possa dizer
os itens mais importantes a respeito do ponto de vista da
Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos,
particularmente a respeito da questão dos recursos hidnicos.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Governador
Hélio Garcia, atendendo a determinação da Constituição
Estadual de 1989, criou a Secretaria de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos para que pudesse, a partir dai, haver
a implantação do chamado sistema de gerenciamento de
recursos hidricos e minerais, de que falam os arts. 250 e
251 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
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Esta Assembléia Legislativa já se antecipou, na pessoa dos
Deputados Constituintes, determinando ao Governo esta
providência, que foi instalada pelo Governador não porque
ele quisesse, mas porque é imposição de ordem
constitucional.
Queria falar rapidamente a respeito da questão do
gerenciamento dos recursos hídricos no Estado de Minas
Gerais, que pode, sem nenhuma pretensão, ser estendido ao
Brasil. Não é fora de propósito dizer que não existe um
sistema de gerenciamento de recursos hidricos, tanto em
quantidade quanto em qualidade, no Brasil. Estamos muito
próximos da estaca zero. Não é por falta de legislação, não
é por falta de portaria de Ministro, não é por falta de
órgãos públicos.
O gerenciamento de recursos hidricos é feito "a
posteriori", dentro do esquema de apagar incêndio, em
qualidade ou em quantidade. Não faltam organismos, não falta
estrutura e não falta pessoal. Isso não é uma critica a nós
mesmos. E uma constatação de que, em nível cultural, ainda
não está disseminada, na sociedade, uma preocupação profunda
e consistente com a questão do gerenciamento de recursos
hídricos.
o que é feito é feito "a posteriori" e. ás vezes, com
resultados que descredenciam os órgãos públicos envolvidos.
A utilização da água é feita "ad referendum' dos órgãos
competentes. Quem quer fazer uma derivação e utilizar a água
normalmente o faz nos municípios, na agricultura e em
determinados setores. Não existe pessoal suficiente para
gerenciar.
A gerência deve ser diária, permanente, efetiva. Ela
autoriza, cobra, pede, policia, exige e, para , ser efetiva,
deve ser atendida, e isso ainda não acontece. E uma questão
cultural, do contrário não teríamos o problema de os rios
Verde e Gurutuba se transformarem em um filete de água. Não
teríamos questões no Jequitinhonha nem no rio Doce, como
citou o meu companheiro Octávio Elisio, causadas por 300
anos de mineração, desmatamento, esgotos, etc. Não é por
falta de legislação nem de órgãos para cuidar disso.
A água é recurso público e leva a que os órgãos diretamente
interessados estabeleçam sistemas setorizados de
administração e gestão dos recursos hídricos no que diz
respeito ao seu peculiar interesse, ou seja, a CEMIG tem um
setor da mais alta competência em recursos hidricos, a
Secretaria de Agricultura tem a EMATER. A Secretaria de
Obras tem a COPASA, o setor de transporte e o setor de
lazer. Cada municipio administra recursos hidricos naquilo
que se refere aos seus planos múltiplos. Mas não há um
gerenciarnento, uma normatização que, na prática, traga um
efeito que possa ser implementado.
Ai, chegamos á Constituição, que, no seu art. 21, item XIX,
diz que compete á União instituir sistema nacional de
gerenciamento de recursos hidricos e definir critérios de
direito de seu uso. Isto é competência da União. O art. 22,
item IV, diz que compete privativamente à União legislar
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sobre águas, energia, eletrificação, informática,
telecomunicação e radiodifusão. Aqui temos um gancho
importante, sobre o qual iremos falar mais adiante.
No debate de hoje, deve ser esclarecido se a água é um bem

ambiental, econômico ou social. Eu diria que é um bem vital,
sistêmico, é alguma coisa que diz respeito a toda a
sociedade, a todos os órgãos e ao Governo. Parece-me
perigoso o encaminhamentá que tenha a pretensão de
estabelecer um monopólio do meio ambiente na administração
dos recursos hidricos, se entendi bem a condução dada ao
debate pelo meu colega Octávio Elisio.
O Governo não pode ser dividido em compartimentos
estanques. Um dos grandes responsáveis pelas questões mais
atuais a respeito dos recursos hídricos em Minas Gerais,
para o que chamo a atenção da sociedade, foi a instituição
de dois programas nacionais de irrigação. Os problemas
começaram a surgir a partir do momento em que esses
programas começaram a dar certo. No rio Paracatu e nos seus
afluentes estão instalados mais de 300 pivôs centrais, com
mais de 12 polegadas. No rio Pirutuba aconteceu a mesma
coisa e em outros rios também. Toda concessão é dada "ad
referendum" dos órgãos que deveriam cuidar dessa concessão.
Falamos de uma maneira até romântica sobre o poluldor
pagador. A Assembléia Legislativa e o Congresso Nacional
primeiro vão ter que votar uma lei de recursos hidricos que
seja exeqüivel e que estabeleça prioridade em nível
nacional primeiro seria o abastecimento urbano; segundo,
parcelas que podem ser subtraídas para irrigação, geração de
energia elétrica, esporte e lazer. Tive noticia de que em
alguns estados americanos a segunda prioridade, depois de
consumo urbano, é o lazer. Essas prioridades têm de ser
estabelecidas. Depois, se conseguirmos colocar o principio
do usuário pagador, alguém tem de ir lã e dizer para a turma
do sindicato rural que vai ter que pagar a água que usar. E
preciso ser feito um trabalho de convencimento, que possa
trazer resultados. Podemos partir do principio de criar leis
e mais órgãos.
O Dr. Gastão expôs, com notável clareza, todo o resultado
dos debates, em nível nacional, onde diz que não adianta
criar mais órgãos. Já chega! Estão sobrando órgãos.
Precisamos é que estes funcionem e que a lei possa ser
aplicada na prática, para que tragam resultados efetivos. E
isso não pode ser feito sem o envolvimento de toda a
comunidade.
Podemos cair na tentação de achar que, de repente, uma
bacia como a do rio Doce possa ser administrada através da
coleta de US$100.000.000,00 por ano, utilizando-se o
principio do usuário pagador e do consumidor pagador. Sonhos
de uma noite de verão.
Mencionei Isso para que os senhores possam pensar a
respeito do assunto.
Nós, da Secretaria de Recursos Hidricos, Minerais e

Energéticos - SERHME -, temos tentado cumprir alguns passos
iniciais para a instituição do sistema de aliciamento de
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recursos hidricos. Isto passa necessariamente por um sistema
centralizado de informações, ou seja, primeiro, é preciso
ter a disponibilidade. Não adianta a CEMIG ter um banco de
dados, a COPASA outro, órgãos de abastecimento de água outro
e setores de transportes outro banco de dados. E preciso que
isso esteja integrado, que haja medições, que haja um
levantamento do lado da oferta, da água disponível, para que
possamos gerenciar, se quisermos. E preciso também que
conheçamos a demanda. E não é possível fazermos isso sem a
disponibilidade da informação.
Temos um convênio com a Secretaria de Agricultura, e a
EMATER está fazendo um levantamento. E um convênio que
firmamos com o Secretário Alysson Paulinelli. O consumo é
feito através de investigação, que não existe hoje em lugar
nenhum.
A COPASA já colocou à disposição da SERHME o seu banco de
dados. Ela tem desenvolvido talvez o mais importante,
consistente e bonito trabalho no setor de recursos hídricos
em Minas Gerais, em quantidade e qualidade. Portanto, temos
que ter esse sistema de informação para podermos gerenciar.
E preciso haver prioridade de uso definida em lei. E
preciso poder de outorga bem definido e é preciso poder de
policia também. De repente, será preciso proibir uma certa
derivação que está sendo feita. E preciso haver um poder bem
definido.
Concordo plenamente com os dois expositores que me
antecederam. Realmente, é preciso um sistema de
gerenciamento prático, normatizado em nível nacional e
estadual, e descentralizado na sua execução.
Quem pode saber o que está acontecendo no rio é quem está
mais perto dele. E o município, é a cooperativa, são os
diversos órgãos com força de representação. E vou aonde foi
o Secretário Alysson Paulinelli; é fundamental e básico que
tenhamos a microbacia, inclusive como base do gerenciamento
do sistema de recursos hídricos, porque ai poderá ficar
provado se está funcionando. Temos experiências notáveis,
por exemplo, no Paraná.
Quero concluir minha participação neste seminário
exatamente com essas observações: é preciso uma lei
aplicável, consistente e fácil. E preciso que haja interesse
da sociedade e da comunidade para que se possa estabelecer
critérios de administração de água. E preciso que deixemos
de lado a pretensão de querermos um órgão do Governo
gerenclando seus próprios recursos hidricos. Isso é
impossível, porque recurso hídrico é sistémico, é
interdisciplinar, é integrado. Ele passa por diversos
setores, O Que é preciso é que cada um faça a sua parte e
que a legislação seja efetiva, que funcione e que dê
resultados.
Essa é a contribuição que queria trazer a este importante

seminário nesta noite.
Debates com o Plenário
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O Sr. Coordenador - Solicitamos que toda pergunta, oral ou
escrita, seja precedida do nome do participante e da
entidade a que pertence.
Com a palavra, o ilustre Secretário Octávio Elisio.
O Sr. Secretário Octávio Elisio Alves de Brito - Peço
permissão para usar da palavra antes dos debatedores, apenas
para esclarecer um aspecto que foi levantado pelo meu
querido amigo Secretário de Estado de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, que, efetivamente, interpretou mal
as palavras que coloquei aqui. Dizer que a política de
recursos hídricos deve estar condicionada a uma política
ambiental não significa pedir monopólio de coisa alguma. A
Secretaria de Meio Ambiente não reivindica o monopólio da
política de recursos hidricos do Estado. Ao contrário, eu
disse e repito aqui, a política de recursos hídricas deve se
fazer de forma descentralizada. A descentralização deve ser
mesmo a orientação básica dos mecanismos de articulação
interinstitucional e dos interniveis de governo.
Descentralizar, desconcentrar não é algo que se faz apenas
de União para Estado, de Estado para município. E nós nos
articularmos enquanto órgãos, enquanto instituições do
Estado, para termos uma política de uso adequado dos
recursos hidricos. Agora, que esta política esteja amarrada
a uma política ambiental, acredito que nem o eminente
Secretário Luiz Alberto Rodrigues, nem ninguém neste
auditório, vai duvidar disso. Não reivindico nem que a FEAM
nem que a Secretaria ou o COPAM tenham o monopólio da água.
Muito ao contrário, acho extremamente importante que a gente
tenha uma convivência interinstitucional no Estado que seja
voltada para uma política adequada de uso dos recursos
hidricos. O que procurei dizer é que isto dependerá,
efetivamente, de uma política ambiental. Portanto, a
compatibilização de uma e outra, meu caro Secretário, não
significa reivindicação de monopólio.
Quero que isto fique bem claro para que não permaneça
nenhuma dúvida com relação às minhas palavras aqui.
Reivindiquei uma política de descentralização. Portanto, a
política não é centralizar em órgão algum, nem mesmo na
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos. Acho fundamental que não esqueçamos que, se a
água é importante para geração de energia elétrica, para
abastecimento humano, para abastecimento industrial, para
irrigação, ela é um recurso ambiental estratégico. O nobre
Deputado, inclusive, disse muito bem que a água não é só um
recurso econômico nem só um recurso ambiental é vida e,
portanto, para ser vida, tem que ter quantidade e qualidade.
Faço esse esclarecimento para que não paire nenhuma dúvida,
neste Plenário, sobre a posição da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente no seminário.
O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Só quero dizer que
realmente devo ter interpretado mal o meu colega Octávio
Elisio. Peço desculpas a ele, pois o nosso pensamento é
exatamente o mesmo.
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O Sr. Coordenador - A primeira pergunta é do Sr. Wagner
Franzen de Lima, Assessor do Secretário de Estado dos
Recursos Humanos, dirigida ao Dr. Gastão de Lima. E a
seguinte: "O que o Ministério tem feito em ternos de
punições legais aos poluidores das nossas águas? O Brasil é
um dos maiores países do mundo em potencial de água, mas
também é o pais que mais polui o mundo e onde os infratores
pagam as menores taxas e multas pelos estragos.
O Dr. Gastão de Lima - O órgão que mais tem realizado
punições contra o desmatamento é o IBAMA, que procura ver o
desmatamento e a poluição da água decorrente dele. No
tocante ao Ministério das Minas e Energia, não temos noticia
quanto a essa parte.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Wagner Franzen de

Lima.
O Sr. Wagner Franzen de Lima - Sou assessor do Secretário
de Estado dos Recursos Humanos, conto 26 anos como
profissional, sou administrador, economista e formado em
Direito Internacional. Tenho 16 anos de trabalho no Brasil e
10 no exterior, conheço hoje 108 países e fico muito triste
ao ouvir essas observações, pois vejo que, no Brasil, é
muito mais vantajoso aos poluidores continuarem destruindo,
porque a taxa de punição é irrisória, o que já não acontece
nos países desenvolvidos, onde as multas são altíssimas- Lá
fora a coisa é muito séria. Já morei na América, na Europa,
na África e na Ásia, onde as leis são rigorosissimas.
Gostaria que isso fosse levado a sério, pois, a qualquer
hora, não teremos recursos para nada. Uma das coisas em que
temos de jogar pesado é justamente a multa punitiva, que no
Brasil é irrisória. Acho que as punições têm de ser mais
rigorosas.
O Dr. Gastão Lima - O senhor tem toda razão. Infelizmente,
hoje, no Brasil, a lei é muito condescendente com esse tipo
de infração. Tive um colega em Nova Iorque que jogou um
papel no chão. Alguém viu e o denunciou, e ele teve que
retroceder um quilômetro para colocar o lixo no lugar
devido. Mas lá o poder de policia é total. No Brasil, os
únicos setores que eu conheço que aplicam punições mais
rigorosas ao contribuinte são o setor de trânsito e a área
fiscal, onde as multas são pesadas-
0 Sr. Coordenador - Passo a palavra á Sra. Maria Dalce

Ricas, Presidente da AMDA.
A Sra. Maria Daice Ricas - Minha pergunta é dirigida ao
Secretário Luiz Alberto Rodrigues.
Pivôs para irrigação; cursos de água secos, federais,

estaduais; poluição industrial e por esgotos domésticos dos
cursos de água; diminuição do pescado, de forma absurda;
destruição de matas ciliares e de culturas ribeirinhas;
desmatamento de nascentes; erosão; mineração irracional e
sem controle; assoreamento de barragens; contaminação de
lençóis de água, etc. Ouvimos falar sobre isso; no entanto,
em suas palavras, Sr. Secretário, a proteção ao meio
ambiente não foi colocada como prioritária. Como todos os
processos, aqui citados, podem ser realizados sem se dar
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atenção aos cuidados ambientais? É evidente que não há
mineração sem água, que não há produção de energia sem água,
então, por que não se priorizou esse aspecto?
O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Concordamos integralmente

com as observações feitas pela Sra. Maria Dalce. A água é um
bem vital, não apenas um bem económico e de caráter
ambiental. Exatamente em decorrência da sua importância é
que o Constituinte de 1988, no art. 225 da Carta Magna,
deixou claro que a proteção ao meio ambiente é dever de
todos os setores. Hoje, se a CEMIG resolver construir uma
usina hidrelétrica, 20% dos seus custos serão destinados ao
meio ambiente. A FEAM exerce fiscalização permanente,
desenvolvendo um trabalho de excepcional qualidade.
Em nenhum momento, quis dizer que a água não fosse um bem
ambiental. O que me parece errado é o fato de os órgãos do
meio ambiente pretenderem ter o monopólio da administração
dos recursos hidricos. Após os esclarecimentos do Secretário
Octávio Elisio, ficou claro para mim que órgãos como a CEMIG
e a COPASA-MG fazem o seu trabalho com competência e, ainda
assim, precisam ser fiscalizados e cobrados.
Estou de pleno acordo com a Presidente da AMDA e também sei

que ninguém nada em água poluída. Ontem, li em um jornal que
99% dos esgotos são jogados nos rios. Então, estamos nadando
em água poluída, e não é por falta de legislação. E preciso
que tenhamos maiores exigências, tais como a de os
municípios fazerem tratamento de esgoto. Isso requer verbas.
O Secretário Alysson Paulinelli deixou claro que, além de
recursos, essas iniciativas requerem educação e um trabalho
de convencimento da sociedade. Estamos em um processo de
evolução muito bom. As organizações não governamentais têm
prestado um trabalho excepcional nesse setor do Pais. Repito
que a proteção do meio ambiente é obrigação de todos. Se a
Secretaria da Indústria e Comércio vai elaborar um projeto,
este teráde ser aprovado pelos órgãos de defesa ambiental.
Se se vai construir uma estrada, tem de haver o RIMA. Em
nosso setor, fazemos absoluta questão de que as normas
ambientais sejam rigorosamente seguidas. Temos um passivo
muito grande nesse setor, em que é preciso um trabalho muito
grande para que possamos recuperar o terreno perdido.
O Sr. Coordenador - Para formular a sua pergunta, passo a
palavra ao Sr. Orlando Vinoli Filho.
O Sr. Orlando Vinoli Filho - Dirijo a minha pergunta ao Or.

Octávio Elisio. Considerando o quadro atual em Minas Gerais,
que apresenta 60% das nossas águas utilizadas pelo setor
elétrico, pretendendo atingir algo em torno de 90%, com
outorga federal para esse uso, devendo esse setor estar
causando cerca de 10% de nossa poluição. O restante dos 10%
de nossas áreas serão utilizados por setores de
abastecimentos de água urbano e industrial e pelo setor
agrícola, principalmente na irrigação. Sentimos, então, que
esses setores, utilizando apenas 10%, estarão causando 90%
da nossa poluição. Como compatibilizar o principio poluidor-
pagador com o quadro de penúria dos setores que usam pouca
água, mas causam muita poluição?
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O Sr. Secretário Octávio EliSio Alves de Brito - Quero, em
primeiro lugar, pedir permissão ao Sr. Orlando, para
esclarecer, com muita objetividade, aquela dúvida que
persistiu e que, agora, o Secretário Luiz Alberto Rodrigues
dirimiu para a Maria Oalce.
00 mesmo modo que o uso do recurso mineral - sobre o qual
não temos monopólio -, para ser utilizado, precisa
compatibilidade com a política ambiental, também os recursos
hidricos precisam ser usados em compatibilização com uma
política ambiental. Portanto, não há nenhuma reivindicação
de monopólio. O que há é a necessidade de cumprirmos o que a
Constituição estabelece. Há a necessidade de que quaisquer
atividades de uso de recursos, potencialmente poluidores ou
não, se faça com uma compatibilização com a legislação
ambiental
O Sr. Orlando levanta o conflito entre usos múltiplos da
água, e, segundo ele, a geração de energia elétrica seria
responsável pelo maior uso da água; e os de menor uso seriam
responsáveis pela maior dose de poluição. Ele tem dúvida
sobre como implantar o principio poluidor-pagador, usuário-
pagador, dentro desse contexto. Entendo a sua pergunta da
seguinte maneira: como prejudicar o pequeno em favor do
grande? O principio é: usuário-pagador, poluidor-pagador. Se
sua informação for verdadeira, 90% seriam usados para
energia elétrica, digo que quem está usando esse volume.
evidentemente, vai pagar muito mais. O que não é possível é
aceitar que qualquer uni possa tirar água do rio, usá-la como
bem entender e devolvê-la ao rio, nas condições que bem
entender. Se usamos a água na nossa casa, pagamos á COPASA
MG. Por que garantir o direito a qualquer um de usar a água
que tira do rio, na quantidade que bem entender, sem pagar
por isso? O principio poluidor-pagador, usuário-pagador é
universalmente aceito. Quem usa paga, quem polui paga, e
isso é proporcional à quantidade e ao dano que foi causado.
O principio poluidor-pagador não legitima a poluição de
ninguém. Esse principio é subordinado a um outro que
estabelece que quem polui tem de corrigir a poluição e tem
de respeitar a lei ambiental.
Insisto em que pensar no principio poluidorpagador,

usuário-pagador e na sua implantação passa por questões
culturais. A pessoa que polui tem de pagar. Estamos
acostumados a usar a água de qualquer jeito, mas, hoje, essa
é uma questão crucial.
Nós temos de mudar essa cultura, como temos de mudar a
cultura de que o melhor uso que eu faço do lixo da minha
casa é jogar no rio. Agora, Implementar isso pressupõe
grande esforço político- Não foi coisa simples em lugar
nenhum, Na França, também foi dificil, mas hoje o principio
está implementado. Nas seis grandes bacias hidrográficas em
que está dividida a França, todas as obras são Implantadas
exclusivamente com recursos gerados pelos municípios através
005 usuários pagadores e dos poluidores pagadores.
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. Aluisio Pimenta,
Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais,
para formular sua pergunta.
o Sr. Aluisio Pimenta - Eu queria formular uma pergunta ao
conferencista e aos expositores. Antes, porém, quero
cumprimentar a Assembléia Legislativa por este grande
seminário.
Cerca de 25 anos atrás, encomendaram-me que eu examinasse
um seminário intitulado "Water Management", gerência da
água. Eu vejo que, nessa questão da gerência da água, nós,
no Brasil, e em particular em Minas Gerais, cometemos um
equivoco, no que diz respeito â otimização da água, como
dizem os economistas. Eu vejo que quase não se usa a água,
em nosso Estado e no Brasil, em duas coisas fundamentais no
mundo moderno. Uma delas éa piscicultura. Alguns anos
atrás, eu vivi na China. E o único pais que resolveu o
problema da fome, no mundo. Como? E o grande criador e o
grande comedor de peixes. Lá, eles me diziam: "O senhor está
admirado de ver a nossa criação de peixes, mas o seu Pais
tem os dez maiores peixes de água doce do mundo. Contudo,
seu Pais, na sua pequena piscicultura, muito rudimentar, usa
apenas três peixes estrangeiros: a tilápia, a carpa e a
truta".
Acho que esta deveria ser uma preocupação de todas as

empresas que lidam com água. Diante da tecnologia existente
para a criação de peixes e tendo em vista, também, os
Secretários de Estado inteligentes que, felizmente, nós
temos, acho que esta deve ser uma preocupação deste
seminário e de todos os especialistas aqui presentes. Um
problema que deve ser considerado em seu conjunto. Ai está
Furnas, quatro vezes a baia da Guanabara. Ai está o Betinho
gritando, para nossa felicidade, contra a fome. E a
piscicultura é o futuro da proteína neste Pais.
A segunda preocupação é a seguinte: apesar de toda essa
água que temos em Minas Gerais, nada se está fazendo •em
relação ao turismo, que é outra grande saída, no mundo. E a
indústria mais importante do mundo moderno, como podemos ver
nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Será que, entre
nós, não vale a pena todas as empresas reunirem esforços
para incrementar o turismo?
Mais uma vez, cumprimento a Assembléia por este seminário,

que me comove pela sua Importância.
O Dr. Gastão Luiz de Andrade - Quanto á sua primeira
preocupação, alguma coisa já está sendo feita. Agora, quanto
ao turismo, realmente o senhor tem razão.
o Sr. Coordenador - Para formular sua pergunta ao Dr. Luiz
Alberto Rodrigues, passo a palavra ao Dr. José Cláudio
Junqueira, da FEAM.
O Sr. José Cláudio Junqueira - Eu gostaria apenas de dizer,

complementando o que disse o Sr. Secretário, que, quando
estivermos falando ou pensando em meio ambiente no Estado,
deveremos lembrar que ele é personalizado pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM. Este é um conselho
multissetorial de vanguarda no Pais. Quer dizer, quem define
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meio ambiente é a Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos
e Energéticos, é a Secretaria de Agricultura, é a Secretaria
do Planejamento, é a Secretaria da Saúde, é a sociedade
civil, através das entidades ambientalistas, através das
entidades de classes. Ou seja, em Minas, jamais poderemos
dizer que, quando falamos de meio ambiente, falamos de
monopólio. Sempre fomos multissetoriais. desde 1977.
O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Sr. Presidente, não há
perguntas a responder, mas eu podia aproveitar a lembrança
feita pelo Dr. José Cláudio para externar aqui o
reconhecimento pelo trabalho que o COPAM vem fazendo em
Minas Gerais. Um trabalho do mais alto nível, um trabalho
educativo, um trabalho de bom-senso, um trabalho punitivo
quando a punição se faz necessária, um trabalho democrático.
um trabalho feito por representantes dos mais diversos
setores da sociedade. Seria uma injustiça se o Dr. José
Cláudio não tivesse essa lembrança. Nós temos acompanhado,
permanentemente, os resultados desse trabalho, que é
fundamental. Um trabalho educativo, punitivo quando
necessário, um trabalho de orientação, um trabalho corajoso
e espinhoso porque, na verdade, estamos mexendo no "status
quo". Essa lembrança foi fundamental, e quero registrar aqui
o reconhecimento da Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos pela atuação do COPAM. da
FEAM e também do Secretário Octávio Elisio Alves de Brito,
que, com sua experiência de homem público, com sua
sensibilidade técnica, tem multo bem liderado esse sistema.
O Sr. Coordenador - Com a palavra o Sr. João Moreira da
EPÂMIG, para formular sua pergunta.
o Sr. João Moreira - Tenho assuntos e questões, mas, como o
tempo é curto, vou ser breve. O ciclo da água é bem
conhecido. A água evapora e sai limpa. Vai para a atmosfera,
forma os pingos e cai. Então, por que não recebemos essa
chuva de uma maneira limpa e clara? Disso temos que cuidar,
acho que não há tanto problema.
Eu trabalho com produção de peixe, piscicultura. pesquisa
Como produzir peixe se não tenho água de qualidade e em
quantidade? Esse é um problema realmente muito sério, porque
da água a gente pode produzir urna imensidão de coisas. Um
exemplo é o capim napié. Produzimos capim napiê. Produzimos
50t e, quando adicionamos adubo, ele vai para 70t. Mas,
quando adicionamos água e mais adubo, vai para 140t. Então,
eis ai a Importância. O peixe e o arroz. Eu, simplesmente,
tirando água da piscicultura, que estava no viveiro
produzindo peixe, e transferindo para o arroz, posso
produzir 7t. Simplesmente usando essa água, que tem muitos
nutrientes, eu aumento a produtividade e o lucro liquido do
produtor.
Há sempre uma critica ao produtor rural. Ele sempre faz
isso, faz aquilo, é sempre culpado de tudo, está sempre
sendo prejudicado. Realmente, lá estariam as matas se não
fossem as cidades e se não fossem os produtores, ou seja, os
homens. Mas ele está sempre sendo criticado. Cuidado, porque
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o homem do campo não tem a mínima condição de fazer nada.
Todos ganham incentivo, menos ele.
o produtor rural vai cometer um erro muito grande, vai dar
com os burros n'água, espero que seja em água limpa. Mas,
quando chegamos ao meio urbano, o problema complica-se
devido á linha política e ao Prefeito, que, muitas vezes,
deixa a coisa correr. Assim é o dona da lote que joga o lixo
em rua em declive, lixo esse que será levado pela água.
Gostaria de saber qual a posição do Prefeito nessa situação

em que são precárias as condições ambientais.
Vejam vocês que aqui estamos tentando, através de pesquisa,

conseguir produzir 1kg de peixe/m2/ano, enquanto no Japão já
passaram dos 200kg/m2. Isso porque estamos, talvez, 200 anos
atrasados em relação ao Japão, no que se refere a tratamento
da água. Não temos condições de produzir peixes em águas
paradas e poluídas. Existem poluições que dificilmente serão
debeladas.
o DER-MO é um destruidor de solos, quando faz suas estradas
em prejuízo do meio ambiente, o que não acontece em países
do Primeiro Mundo.
Eu pergunto: como ficam os Prefeitos nessa situação e como
ficam nossas instituições quando estão praticando crimes
contra o meio ambiente?
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria indaga do Sr. João

Moreira a quem formulou a pergunta.
O Sr. João Moreira - Formulei a pergunta à Mesa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário Octávio

El isio.
O Sr. Octávio Elislo Alves de Brito - Peço permissão à Mesa

para responder à pergunta.
Acho que o senhor colocou um painel de responsáveis pela
degradação ambiental bastante amplo, que vai desde cada um
de nós, como cidadãos, até às instituições, ás quais estamos
sujeitos, passando pela indústria, pela mineração, pela
agricultura, etc.
Ninguém teve aqui a intenção de dizer quem é mais poluidor

que o outro e, menos ainda, que devemos primeiro resolver um
problema para, depois, resolver outro. A questão deve ser
enfrentada de forma abrangente.
Não podemos deixar de pensar na questão da poluição no meio
rural só porque a poluição doméstica é maior, devido ao
lançamento de seu esgoto. Todas essas questões, na minha
opinião, devem ser pensadas e enfrentadas simultaneamente.
Se estamos falando em bacia hidrográfica, ai sim, entra uma
estratégia de política, através da qual essas diversas
fontes poluidoras devem ser enfrentadas dentro de um esforço
de ação institucional.
Quero lembrar ao Sr. João Moreira que, quando falamos em
comitê de bacias como órgão político responsável pela
implantação de uma política integrada, de gestão ambienta]
na bacia, estamos pensando num colegiado, onde encontramos
os Prefeitos, órgãos como a EPAMIG. a EMATER e o DER-MO, ou
seja, órgãos efetivamente comprometidos com a proteção
ambiental, com a sociedade civil e outras. E esse espaço
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político que tem a responsabilidade de discutir o problema e
estabelecer uma estratégia de ação.
O Sr. Coordenador - Pergunta feita pelo Sr. João Carlos
Cristóvão, da COMIG, ao Sr. Secretário Luiz Alberto
Rodrigues: "Sr. Secretário, fica clara a necessidade de
haver o gerenciamento dos recursos hidricos integrados,
interdisciplinares e descentralizados por bacias. No
entanto, não entendemos bem as estâncias e bacias, ou seja,
sua abrangência em km2 e, portanto, o número de pessoas
diretamente envolvidas. Seria fundamental esse conhecimento,
para viabilizarmos as comissões gerenciais e as vitais
trocas de informações citadas, como os sistemas integrados
de informações para o gerenciamento?".
O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Sim, acho que deve existir
um sistema integrado de informações para o gerenciamento.
Entendo que no detalhamento técnico da microbacia devem-se
levar em consideração aspectos geográficos, culturais, de
acesso, assim como outros. Mas, necessariamente, isto passa
também pelo comprometimento da base, do município, da
localidade, não só com a coleta de informações, mas também
com o gerenciamento prático do dia-a-dia. Assim, entendo que
essa autoridade deve chegar até o município, para que
possamos ter, na verdade, alguma coisa que realmente
funcione.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Flávio Mayrink ao Or.
Gastão Luiz de Andrade Lima: "O que tem sido feito, no
âmbito do Ministério das Minas e Energia, para se estender o
modelo francês á bacia do rio São Francisco?".
O Sr. Gastão Luiz de Andrade Lima - Estive na França com o

Coordenador dos Recursos Hidricos. Houve entendimentos com o
Ministério para se fazer um novo projeto para aquela bacia,
assim como foi feito para outras. Os próprios franceses
estão sugerindo a inclusão de outros países da Comunidade
Européia: a Inglaterra foi consultada, assim como a
Alemanha. A partir dai, talvez até o fim do ano, teremos
implantado o núcleo original desse projeto.
O Sr. Coordenador - Para formular sua pergunta oralmente,
esta Coordenadoria passa a palavra ao Sr. Josué Mota
Sobrinho, da EMATER, solicitando-lhe que a pergunta seja
sucinta e objetiva.
O Sr. Josué Mota Sobrinho - Gostaria de formular uma
pergunta à Mesa. Já que temos a consciência de que o manejo
integrado de bacias hidrográficas é a melhor solução para a
preservação das águas de Minas, levando em consideração que
só o Estado do Paraná conseguiu recentemente recursos da
ordem de 256 milhões de dólares para trabalhar com bacias
hidrográficas, e considerando que nós, da EMATER, recebermos
uma proposta do Ministério da Agricultura de 930 mil
cruzeiros reais para microbacias, vamos fazer uma pergunta:
por que os Estados sulinos e os do Centro-Oeste têm
conseguido recursos em nível internacional para a
recuperação de suas microbacias, que obviamente vão
repercutir em todas as atividades, tanto do setor minerário
como do agrícola e de preservação do meio ambiente, e por
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que Minas Gerais até agora não foi incluído nesse programa?
Quais são os entraves que estão impedindo isso? Minas
Gerais, com essa plêiade de pessoas tão hábeis e
tecnicamente capazes de fazer esse programa, que vem ao
encontro dos manejos adequados das bacias hidrográficas
dentro da nossa preservação ambiental, pode fazer isso.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o ilustre Secretário

Alysson Paulinelli.
o Sr. Alysson Paulineili - Respondo com muito prazer a

essa pergunta. Em primeira lugar, temos de reconhecer que a
degradação que Minas sofreu nesses últimos anos não foi só
ambienta]. A própria EMATER só não foi à falência por
generosidade, por esmola de alguns Prefeitos, que a vêm
sustentando ao nível de mais de 70% de seus gastos. Se não
fosse isso, a EMATER estaria fechada e não teríamos nem a
instituição para fazer o pagamento. Em segundo lugar, esse
assunto ficou praticamente restrito a uma negociação com o
Governo Federal. Hoje a negociação é chamada Programa de
Microbacias com o Banco Mundial e ficou reduzida á esfera do
Governo Federal que, por sua vez, está sofrendo uma
degradação, infelizmente. Eu vejo possibilidade de Minas
discutir isso, especialmente agora que institucionalmente o
sistema operacional volta a ganhar credibilidade. Vou citar
um exemplo. Na área ambiental, encontramos um projeto da
maior magnitude e que se chama Pró-Floresta, negociado pelo
Governo Hélio Garcia na sua gestão anterior. Absolutamente
irregular! Ameaçado de ser cortado! Graças a Deus, o projeto
teve um voto de confiança no inicio da segunda gestão de
Hélio Garcia e hoje se situa, como um dos bons projetos, na
área ambiental do Banco Mundial. Estamos negociando o Pró-
Floresta II em que, acredito, nesta área, vamos poder fazer
uma boa evolução. Eu sou muito franco. Acho que Minas só
agora pode pensar em novos projetos, porque
institucionalmente Minas sofreu uma das maiores degradações
da sua história.
o Sr. Coordenador - Temos aqui uma pergunta do Sr. Sérgio

Mário Regina, Presidente do Subcomitê da Bacia do Rio Verde:
"Como fazer voltar realmente às águas (quantidade e
qualidade), os recursos dos "royalties" da água? Por que não
reformular essa política e vincular os "royalties ao
tratamento primário dos esgotos, do lixo e da água tratada
e aos programas de microbacias hidrográficas com subsídios á
conservação das matas, dos solos, das matas vicinais e
nascentes? E uma pergunta dirigida ao Dr. Gastão.
O Sr. Gastão Luiz de Andrade Lima - O problema ô que a
divisão dos "royalties" é um problema de natureza
constitucional. A época é propicia para qualquer revisão.
Está instalada a Assembléia da Revisão, onde tudo deverá ser
proposto.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Romildo Roberto Alves

Pereira, Secretário-Executivo da ARDOCE: 'Centenas milhares
de ecologistas e ambientalistas do vale do rio Doce,
mineiros e capixabas aguardam ansiosamente a instalação do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Em que data isto



628

acontecerá?'. Esta pergunta é dirigida ao Sr. Octávio Elisio
Alves de Brito.
O Sr. Octávio Elisio Alves de Brito - O que o Romildo

coloca a respeito da implantação do Comitê do Rio Doce é uma
conseqüência do projeto piloto feito pelo DNAEE pelos
Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo para
implantação, em caráter piloto, repito, da gestão do rio
Doce. Tivemos, com a colaboração francesa, a definição do
Programa Rio Doce em três etapas. Foi feito um diagnóstico
sobre a qualidade da água, da fonte poluidora e sobre a
elaboração de uma proposta do plano diretor.
A etapa seguinte é a implantação de um comitê de bacias,
para que, por meio dele, se descentralize o processo de
discussão e de implementação de ações correspondentes ao
plano diretor.
A definição e a implantação do comitê são de
responsabilidade do DNAEE. O Ministro Paulino Cícero já
estabeleceu, por meio de portaria, á qual se referiu o Or.
Gastão, um grupo coordenador, que é constituido pelo DNAEE.
pela Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais e pela Secretaria de Meio Ambiente do Espirito
Santo.
Lamentavelmente, na portaria não se fala em comitê de
bacia. Há cautela do DNAEE em falar em comitê, tendo em
vista a não-definição da lei. E uma cautela excessiva,
porque o projeto fala na implantação das comissões de SIJDES
integrados, a exemplo do que tinhamos antes.
Meu receio é que, se chegarmos ao rio Doce falando em

comitê de estudo, evidentemente haverá reações, porque agora
são necessárias ações determinadas pelos estudos do DNAEE e
dos dois Estados.
A data de implantação, segundo informações do Ministro,
será ainda neste mês, pois os dois Estados já apresentaram
ao DNAEE as propostas efetivas de constituição desse comitê.
Devemos ter um comitê de aproximadamente 70 pessoas, com a
participação de usuários, Prefeitos, Vereadores, lideres de
microbacias, ambientalistas, sociedade civil e Estado, para
formar uma assembléia da água, bastante semelhante à
existente na França.
O Sr. Mário Sérgio Teixeira - Nosso rio Paraopeba, que
vinha se recuperando como produtor de pescado, foi alvo, há
aproximadamente 30 dias, de grave crime ecológico, com
elevada mortandade de alevinos e de toneladas de peixes
adultos.
Gostaria de saber o que foi realizado pela FEAM a respeito
do relato para identificar e punir os culpados. Quais os
resultados das análises das amostras coletadas em relação á
água e ao pescado morto?
O Sr. Octávio Elisio Alves de Brito - O episódio ocorrido
há 30 dias no rio Paraopeba é sintoma claro de que temos que
pensar na questão ambiental de forma absolutamente solidária
e com responsabilidade ampla.
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Se houve um acidente no rio Paraopeba, a primeira pergunta
a ser feita é quem forem os culpados?
Devemos procurar implementar a idéia de que quem ó
responsável por um acidente devo imediatamente se apresentar
para buscar a solidariedade dos órgãos públicos na
identificação das soluções que foram necessárias.
Naquela ocasião, cobrou-se definição imediata da FEAM em
relação á indicação dos responsáveis para que fossem punidos
imediatamente. Irresponsável seria o órgão ambiental que
imediatamente dissesse que a responsabilidade é deste ou
daquele órgão, ou de tal empresa Esse acidente ocorreu na
barra do rio Betim com o rio Paraopeba. O rio Betim é
possivelmente o depositário de afluentes de várias
indústrias, e, portanto, nenhuma avaliação poderia ser feita
sem diagnóstico efetivo de cada uma das indústrias
existentes na região. Isso foi feito imediatamente pela
FEAM, que buscou a vistoria em todas as indústrias lá
existentes
O acidente ocorreu imediatamente após o inicio de um
período de chuva e depois de longo período de estiagem. Com
isso, poderia levar a essa mortandade de peixe, como
freqüentemente ocorre no inicio de período de chuvas. Por
quê? Porque quando se inicia o período de chuva, depois de
longo período de estiagem, há um revolvimento do rio, que
realmente pode ser responsável por esse tipo de acidente.
O fato é que nenhum órgão ambiental pode ser irresponsável

a ponto de transferir a responsabilidade desse acidente para
qualquer empresa, sem um diagnóstico do problema. A FEAM
está fazendo essas análises, visitou várias empresas,
tentando fazer um diagnóstico do problema, procurou fazer um
levantamento efetivo de cada empresa, para identificação das
responsabilidades. Evidentemente, esse relatório feito na
região do Paraopeba será divulgado assim que a FEAM tiver
todos os resultados
Na próxima sexta-feira, teremos um seminário do rio
Paraopeba para discussão das condições ambientais desse rio
e apresentação dos resultados do trabalho feito pela FEAM.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Wagner Casse, da COPASA-MG,
dirigida ao Secretário de Estado de Recursos Hidricos,
Minerais e Energéticos: 'Como o senhor afirmou, é preciso
que a sociedade compreenda a importância de uma política de
recursos hidricos compatível com a realidade de nosso tempo
e se engaje nesse processo. Mas para que a sociedade seja
convencida dessa necessidade é preciso que ela seja educada
e sensibilizada adequadamente. Nesse sentido, o que sua
Secretaria tem feito, efetivamente, para alterar os hábitos
culturais destrutivos de nossa sociedade?'.
O Sr. LUÍZ Alberto Rodrigues - Sr. Coordenador, respondo à

pergunta, dizendo que, em primeiro lugar, temos demonstrado
à sociedade, particularmente aos setores ligados diretamente
à Secretaria, que a questão do meio ambiente, dos recursos
hídricos, de quantidade e qualidade, veio para ficar. Temos
dificuldades com o setor de mineração, principalmente com
relação às médias mineradoras, pois as grandes já investem,
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trabalham e cumprem as determinações, fazendo um trabalho
importante; todavia, a média mineradora ainda estava achando
que ia poder continuar como há 20 ou 30 anos.
Na Cãmara de Mineração do COPAM, recentemente, foi assinado
um acordo entre as mineradoras da serra do ( ... ), o COPAM
e a COPASA-MG para preservação do reservatório do rio Manso.
A verdade é que temos que preservar o rio, não há como fugir
disso.
Tivemos um problema com a GASMIG. que produz gás
industrial. Procuramos saber a respeito das dificuldades em
geral com a Refinaria Gabriel Passos. Havia dificuldades
com a PETROBRAS e o setor de meio ambiente. Nós, então,
conversamos sobre os problemas e, com o trabalho realizado
pela FEAM e pelo COPAM, foi possível ligar o gás industrial
e tirar do ar de Belo Horizonte SOt de enxofre por dia,
através do fornecimento do gás canalizado à MAGNESITA, à
FIAT, á Biscoitos Aymoré, etc. Então, é preciso dialogar e
fazer com que a lei seja cumprida, a lei não pode ser apenas
um reboco, um remendão no papel
Gostaria de terminar, dizendo o seguinte; o rio que corre
no Brasil é a lata de lixo. O esgoto vai para lá, o dejeto
industrial também. Ai, é uma questão de educação que,
necessariamente, deve começar nos bancos das escolas, no
primeiro ano primário ou antes.
O Sr. Coordenador - Temos aqui em mãos a última pergunta,
elaborada por José Theodomlro, Presidente do CEEIVASF,
dirigida ao Or. Gastão; Os Comitês de Bacia se ressentem do
não funcionamento da CEEIBH, sua instãncia superior.
Considerando que a retomada da ação do Comitê Nacional
depende apenas de convocação por parte do Diretor da DNAEE,
que é seu Presidente, por que tal atitude não é tomada? Caso
o CEEIBH funcionasse, não seriamos surpreendidos com a
informação de V. Sa. sobre as demarches para implantar o
sistema no modelo francês na bacia do São Francisco.".
o Sr. Gastão Luiz de Andrade Lima - Pediria ao meu

assistente que respondesse a essa questão.
O Sr. Roberto - Quero agradecer ao Dr. Gastão a

oportunidade de responder a essa pergunta.
Como ele disse na primeira apresentação, o Comitê Especial

de Estudos Integrados está desativado. Ele foi instituído em
1978, através da Portaria Interministerial ng 90. do
Ministério das Minas e Energia e da então SEMA. Com a
penúltima reforma administrativa, o Ministério das Minas e
Energia foi extinto e incorporado ao Ministério da Infra-
Estrutura. A SEMA passou por constantes reformulações e,
hoje, está subordinada ao Ministério do Meio Ambiente e ao
IBAMA. Então, entende o DNAEE que essa Portaria
Interministerial ng 90 está, absolutamente, sem força
institucional.
Estamos procurando dar apoio aos comitês executivos que já

existem e que foram criados através do CEEIBH, porque, no
momento, não vemos sentido algum em reunir o CEEIBH, tendo,
no Congresso Nacional, um projeto de lei formando um
reordenamento no sistema de recursos hídricos do Pais.
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Não sei se respondi à sua pergunta.
o Sr. José Theodomiro - Em primeiro lugar, Dr. Roberto,
acho que a reformulação na estrutura do Governo não caduca
as leis nem as portarias emitidas pelos órgãos que deixam de
existir. Portanto, em meu entender, a portaria prevalece
enquanto não sair outro ato negando a sua validade. De
qualquer forma, é importante o funcionamento do CEEIBH e
continuo afirmando que, em meu entender, depende apenas da
vontade do DNAEE estar essa instância funcionando, porque os
comitês se estão ressentindo. Ternos tido muitos problemas
surgidos dentro das bacias, porque, pela própria portaria,
deveriam ser dirigidas ao CEEIBH para a sua solução.
o Sr. Roberto - O Diretor do DNAEE está aqui presente e

está registrado o seu pedido.
Quero apenas fazer uma observação: a responsabilidade do
CEErBH é compartilhada hoje pelo Ministério das Minas e
Energia e pela então Secretaria Especial do Meio Ambiente.
Quando foi criado esse comité especial, em nível nacional, o
DNAEE ocupava a Presidência, e a SEMA ocupava a Secretaria
Executiva; e quando a SEMA ocupava a Presidência, o DNAEE
ocupava a Secretaria Executiva. Portanto, essas
responsabilidades são repartidas.
Na atual conjuntura, acho difícil fazermos essa reativação,
tendo, no Congresso Nacional, um projeto de lei oriundo do
Executivo, um substitutivo que está em discussão, mas vamos
tentar.
O Sr. Coordenador - Não havendo outras questões, esta
Coordenadoria dá por encerrados os debates e devolve a
palavra ao ilustre Presidente, Deputado José Ferraz.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus

agradecimentos ao Conferencista, Dr. Gastão Luiz de Andrade
Lima; aos expositores, Or. Alysson Paulinelli, Dr. Octávio
Elisio Alves de Brito e Dr. Luiz Alberto Rodrigues, bem como
às demais autoridades e participantes. Cumprido o objetivo
da reunião, a Presidência a encerra e convoca os Deputados
para a especial, de amanhã, dia 19, às 18 horas, para
receber o Or. Cid Tomanik Pompeu, Presidente do Comitê
Brasileiro da International Association of Water Law, em
prosseguimento aos trabalhos do Seminário Legislativo Águas
de Minas, e para a ordinária, também de amanhã, ás 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.034192

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

A proposição em tela, do Deputado Jorge Eduardo, tem por
finalidade a instituição do Programa de Crédito Educativo -
PECE.
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Publicada em 10/9/92, foi a matéria encaminhada
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou pela sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e lhe apresentou a Emenda ng L
Vem, agora, o projeto a esta comissão a fim de receber
parecer para o lo turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A instituição do referido programa em nível estadual é

medida oportuna e meritória, principalmente se considerarmos
o drama que assola os estudantes de graduação que se
encontram empenhados numa batalha diuturna contra as
instituições de ensino superior que praticam preços
exorbitantes.
Recente pesquisa demonstrou, que nos últimos meses, as

mensalidades escolares tiveram aumentos superiores em quase
200% aos índices de inflação.
Por outro lado, o programa de crédito educativo coordenado
pela Caixa Econômica Federal encontra-se desgastado e
inoperante.
Destarte, a criação de um programa semelhante, em nível
estadual, com os critérios e as salvaguardas estabelecidos
no projeto de lei em exame, configura-se como medida urgente
e necessária.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.034/92, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, li de maio de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto. Relator -
Elisa Alves - Gilmar Machado.

PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 1.034192

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Jorge Eduardo, tem o
objetivo de instituir o Programa Estadual de Crédito
Educativo - PECE.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 10/9/92, foi a

proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que emitiu parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria.
Agora, por força de requerimento do Deputado Marcos

He1nIo, aprovado em Plenário, vem o projeto a esta comissão
para receber parecer, nos termos do arU 195, c/c o art.
103, VI, "c", do Regimento Interno-

Fundamentação
o projeto de lei em apreço, por sua natureza, conforme o
art. 3Q da Lei ng 8078. de 11/9/90 (Código de Defesa do
Consumidor), versa sobre uma relação de consumo que
envolve, de um lado, o estudante e, de outro, o poder
público, este último na qualidade de prestador do serviço,
representado "in casu" pelas instituições financeiras
oficiais (art. 4g).
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Os critérios estabelecidos na proposição estão consoantes
aos preceitos contidos no supracitado código, que elenca no
rol dos direitos básicos do consumidor a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral (art. 60, XL
No entanto, como forma de coibir abusos porventura
praticados por parte de candidato já beneficiário de outro
programa oficial dessa natureza, achamos medida oportuna e
prudente a apresentação da Emenda ng 3, que integra a
conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lg

turno, do Projeto de Lei ng 1.034/92, com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda no 2, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e com a
Emenda ng 3, desta comissão, abaixo transcrita.

EMENDA Plg 3
Acrescente-se onde convier:
"Art - Fica vedada a inscrição no PECE de

candidatos que, à época, sejam beneficiários de outro
programa oficial de mesma natureza".
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1993-
Marcos Relênio, Presidente - Maria Olivia, Relatora -

Márcio Miranda.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.034/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em

exame tem como escopo a instituição do Programa Estadual de
Crédito Educativo - PECE -, cuja finalidade é financiar
estudantes universitários no pagamento de anuidades e no
custeio de cursos superiores de graduação no Estado de Minas
Gerais.
Após publicada em 10/9/92, a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria, com a Emenda n
1.
Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura. Desporto e

Turismo e Lazer opinou, quanto ao mérito, pela aprovação do
projeto de lei.

Fundamentação
A oportunidade e o mérito da instituição do PECE são
indiscutiveis, haja vista a grande evasão de estudantes
detectada nos cursos universitários particulares no Estado,
cuja causa principal tem sido a impossibilidade financeira
de arcarem, esses estudantes, com os elevados custos dos
cursos.
A Caixa Econômica Federal, única instituição oficial

encarregada de operacionalizar crédito educativo no Estado,
acha-se exaurida de recursos, não podendo, nem de longe,
atender a demanda advinda de estratos populacionais de
média e baixa renda.
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Necessária se torna, por conseguinte, a instituição de um
programa estadual de crédito educativo com recursos
rotativos e com sistema automático de acumulação.
Assim, é Imperioso instituir-se, no projeto de lei em tela,
mecanismo de correção monetária, de forma a permitir que o
volume de recursos disponiveis acompanhe a inflação
existente no País.
Estamos, portanto, propondo a Emenda ng 2, que virá
estabelecer a correção monetária do saldo devedor do
empréstimo tomado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.034/92, no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 2, a
seguir transcrita.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 9g a seguinte redação:
"Art. g - A amortização do empréstimo deverá ser efetuada

no mesmo prazo de utilização dos recursos, contado a partir
do término do prazo de carência, corrigidas as parcelas
monetariamente conforme critérios estabelecidos no
regulamento desta lei.".
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993-
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -
Jaime Martins - Maria José Haueisen - Antônio Júlio.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.179192

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

O projeto de lei sob comento, do Deputado Hely Tarquinio,
pretende instituir a obrigatoriedade da divulgação de
campanha educativa e cultural.
Publicada em 3/12/92, a proposição foi encaminhada para

exame preliminar á Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pelo Relator.
A proposição tramita em regime de urgência, a partir de
requerimento de seu autor, aprovado pelo Plenário, nos
termos do art. 274, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição, na forma do Substitutivo ng 1. institui o
Programa Mineiro de Campanha Educativa - EDUCAR -, que visa
à divulgação dos preceitos constitucionais referentes aos
direitos e garantias fundamentais, destacando aqueles
ligados á saúde, á educação, à cultura, à moradia, á
valorização do trabalho e do meio ambiente e à conservação
do patrimônio público. Objetiva, ainda, o programa
incentivar a prática esportiva organizada, informar sobre os
cuidados preventivos com a saúde, conscientizar a população
sobre a importância da doação de órgãos e de trabalhos no
sentido da valorização da família-
Os objetivos da proposição são evidentemente meritórios. Um
programa instituido com tais finalidades especificas.
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certamente, trará enormes benefícios sociais, em particular
para a juventude, já que, comprometendo-se com a divulgação,
pelos meios de comunicação disponíveis, desse vasto campo de
informações, estará contribuindo de modo eficaz para o
exercício consciente da cidadania. Para aprimorar a
proposição, apresentamos ao final deste parecer a Emenda no

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.179, no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda ng 1, a
seguir transcrita.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3Q - Para o cumprimento desta lei, poderá o Poder

Executivo celebrar convênios com entidades públicas e
privadas.
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrôsio Pinto, Relator -

Francisco Ramalho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.532193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.532/93, do Deputado João Marques, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Sociedade dos
Amigos de tnhapim, com sede no Município de Inhapim.
Publicado em 5/8/93, o projeto vem a esta comissão para

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

Fundamentação
A Sociedade dos Amigos de Inhapim é uma entidade civil sem
fins lucrativos, instituída para promover
desinteressadamente a educação e a cultura no município. Tem
personalidade jurídica, funciona há mais de 2 anos, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que exercem.
Atendidos os requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, não
encontramos óbices á normal tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.532/93.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -
Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.596/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Elmiro Nascimento, objetiva
declarar de utilidade pública o Centro Espírita André Luiz,
do Município de Patos de Minas.
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Publicado em 26/8/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c O
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em questão é regulada pela Lei flQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública, quais sejam, deve a entidade comprovar
que tem personalidade jurídica, atua há pelo menos 2 anos e
possui diretoria idônea, que nada percebe pelos serviços
prestados. Exige-se, ainda, que as atividades desenvolvidas
tenham caráter social.
Todos os requisitos estão plenamente atendidos, conforme se
depreende da documentação apensa ao processo, não se
vislumbrando, pois, óbices à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.596/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

NQ 1.596193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Mauri Torres, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Barão de Cocais.
Publicada em 26/8/93, 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 questão preenche todos os requisitos
estabelecidos pela Lei ng 5.830. de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública.
Não encontramos, portanto, óbices á normal tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.598/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.600 /93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a
Fundação Mário Vrandecic, com sede no Município de Nova
Lima.
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Publicado em 26/8/93, 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 fundação é uma sociedade civil, instituída nos
moldes do art. 1.200 do Código de Processo Civil, aprovada
pelo Ministério Público. Seu estatuto está devidamente
registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Nova Lima. Além disso, a entidade atende aos
demais requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.600/93, na forma original.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

NO 1.601/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Silvestre, com sede no Distrito de Silvestre,
no Município de Viçosa.
Publicada em 26/8/93, 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 matéria em exame é disciplinada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71. Para a concessão da declaração de utilidade
pública, exige-se que a entidade tenha personalidade
jurídica, esteja em funcionamento há, pelo menos, 2 anos e
tenha diretoria idônea, que não receba remuneração pelos
serviços desempenhados.
Todos os requisitos estão atendidos pela entidade em
apreço, como demonstra a documentação juntada ao processo.
Não vislumbramos, portanto, óbice á normal tramitação do
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.601/93. na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Errnano Batista.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.602/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 26/8/93, vem o projeto, preliminarmente, a
esta comissão para o exame dos aspectos de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c O art. 103, V, a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei ng 5.830, de
6/12/71. que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública, quais sejam estar a entidade em pleno e
regular funcionamento há mais de 2 anos; ser sua diretoria
composta de pessoas idôneas e que não recebem nenhuma
remuneração pelo trabalho desempenhado; e servir
desinteressadamente á comunidade.
Tais exigências são atendidas pela entidade, como

demonstrado pelos documentos anexados ao processo, não se
vislumbrando óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.602/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993-
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

Ng 1.621193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epigrafe, do Deputado Mauri Torres,

objetiva declarar de utilidade pública a Corporação Musical
Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de Senador
Firmino.
Publicada em 2/9/93, a proposição vem a esta comissão para

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

Fundamentação
Conforme se depreende dos documentos constantes no processo
em estudo, a entidade é pessoa jurídica e funciona há mais
de dois anos sendo sua diretoria constituída por pessoas
idôneas, Que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam.
Sendo assim, não há impedimento á tramitação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.621/93.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1993-
Célio de Oliveira. Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.635/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei
flQ 1635/93 declara de utilidade pública a Associação da
Caridade de São Vicente de Paulo, Núcleo 2, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Após sua publicação, em 4/9/93, 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 mencionada associação é uma entidade de personalidade
jurídica, de caráter filantrópico, que funciona há mais de
dois anos. Sua diretoria é formada de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Estão preenchidos, pois, todos os requisitos previstos pela

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria.
Conclusão

Em razão do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.635/93.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.646/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olivia,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação para a
Proteção Ambiental do Vale do Mutuca -. PROMUTUCA -, com sede
no Município de Nova Lima.
Após sua publicação, 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 referida entidade tem personalidade jurídica própria,
funciona desde 1990, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.
Estão, pois, atendidos os requisitos estabelecidos na Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração da
utilidade pública de entidades.
Torna-se, entretanto, necessário emendar o projeto,
acrescentando-se ao art. lg a sigla da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.646/93, com a Emenda nQ 1, transcrita a seguir.

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

para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA -.
com sede no Município de Nova Lima.".
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1993-
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Célio de Oliveira, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen -
Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.653/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alvaro Antônio,
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Novo
Horizonte, com sede no Município de Ibirité.
Publicado em 17/9/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem personalidade
jurídica, atende desinteressadamente a comunidade e
funciona há mais de 2 anos. Sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos serviços
prestados-
Verifica-se, então, estarem cumpridos todos os requisitos

da Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria,
Conclusão

Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
.653/93.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Ermano Batista.

PARECER PARA O lq TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.656193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Ouro Preto e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 18/9/93, 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 entidade com personalidade
jurídica. está em funcionamento há mais de 2 anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Assim sendo, estão atendidos os requisitos exigidos pela
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.
Não há, portanto, óbices à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
l.656/93.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro.

 PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.657/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.657/93, do Deputado Agostinho Patrus,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE - RP -, com
sede no Município de Rio Piracicaba
Publicada em 18/9/93, 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 6/12/71, que
estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades.
A entidade em apreço tem personalidade jurídica, funciona
há mais de 2 anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Logo, estão atendidos os requisitos estabelecidos
pela supracitada lei.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
.657/93.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Ermano
Batista.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.659/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Márcio Miranda,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Terra Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 18/9/93, vem o projeto a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 103, V. "a", c/c o art.
195, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em tela é pessoa jurídica, funciona há mais de 2

anos, e sua diretoria é composta de pessoas idóneas, que não
percebem remuneração pelos cargos que ocupam. Dessa forma,
não há impedimento legal à normal tramitação da matéria.
No entanto, faz-se necessário dar nova redação ao art. lQ

do projeto, visando á correção do nome da entidade, o que
faremos por meio da Emenda ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.659/93, com a Emenda no 1, abaixo transcrita.

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

Comunitária Terra Nova, com sede no Municipio de Selo
Horizonte.".
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Emano
Batista.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 22 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 452a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios diversos - Apresentação de
Proposições: Prôjetos de Lei do no 1.731 ao 1.734/93 -
Requerimentos do ng 4.816 ao 4.823/93 - Requerimentos dos
Deputados Tarcíslo Henriques, Elmiro Nascimento. Geraldo da
Costa Pereira e Sebastião Costa - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Márcio Miranda, Wanderley Avila (5), Mauri
Torres, Emano Batista (2), José Militão e Simão Pedro
Toledo (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antõnio Carlos Pereira. Tarcisio Henriques, Roberto
Carvalho, Ronaldo Vasconcellos. João Batista e Alvaro
Antônio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ta Fase: Acordo de
Lideranças - Decisão da Presidência - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Tarcislo Henriques; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Elmiro Nascimento. Geraldo da Costa Pereira e
Sebastião Costa: aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ
1.280/93; discurso do Deputado Ivo José: encerramento da
discussão; aprovação; verificação de votação; inexistência
de número regimental; anulação da votação; chamada para
recomposição de quorum"; inexistência de número regimental
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 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 - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria José
F-laueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Costa. 2g-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, nas funções

de 1g- Secretário, lê a seguinte correspondência;
OFÍCIOS

Do Sr. Octávio Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, comunicando decisão dessa Corte, que, em sessão
plenária do dia 6 do mês corrente, julgou procedente a Ação
Direta de Inconstitucional idade ng 619-3/600 para declarar a
Inconstitucionalidade da Lei no 9.751, de 29/12/88, do
Estado de Minas Gerais.
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,
informando, com relação a requerimento da Comissão de Saúde
e Ação Social (elaboração de projeto de lei criando os
cargos necessários ao pleno funcionamento da FHEMIG), que já
estão sendo tomadas providências. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da
Casa Civil, que, referentemente a requerimento do Deputado
João Batista (institucionalização do 1 Fórum Permanente de
Resgate da Dignidade Profissional dos Servidores Públicos),
encaminha cópia de expediente do Secretário de
Administração, que manifesta disposição de apoiar a medida.
Do Sr. Nagib Calil El Abras, Presidente do Clube de

Diretores Lojistas de Belo Horizonte, que, com referência à
Ação Direta de Inconstitucional idade ng 084-5-MG, em trâmite
no STF, solicita seja apresentado por essa Assembléia
memorial junto àquela Corte, com o fito exclusivo de
defender a Constituição mineira, fazendo valer seu texto
integral.
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições;
PROJETO DE LEI NO 1.731193

Declara de utilidade pública o Clube dos Pioneiros de
Capitão Andrade - CPCA -, com sede no Município de Capitão
Andrade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos
Pioneiros de Capitão Andrade - CPCA -, com sede no Município
de Capitão Andrade.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1993.
José Maria Pinto
Justificação: O Clube dos Pioneiros de Capitão Andrade -

CPCA - é uma sociedade civil de cunho filantrópico, fundada
em 10/9/89, que tem por meta promover eventos de caracteres
cultural, social e esportivo, atuar em prol da melhoria das
condições de subsistência da população e prestar serviços á
comunidade.
O CPCA possui sua sede na Praça João de Laia. 42, funciona
regularmente, cumpre suas finalidades estatutárias, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração por seu trabalho.
Por ser entidade que representa plenamente os anseios de

seus associados e dos munícipes de Capitão Andrade, contamos
com o apoio necessário a 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 Ng 1.732193
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres

do Colégio Tiradentes, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes, 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.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1993.

z Ivo José
Justificação: A Associação de Pais e Mestres do Colégio
Tiradentes é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos
que visa a proporcionar formação religiosa, moral, cívica e

E	cultural a crianças em fase escolar e a adolescentes.
A entidade estimula a integração entre pais, professores e
alunos por meio da promoção de eventos, cursos, palestras,
atividades de lazer e outras atividades que tornam a

e comunidade participante até da administração da escola.
A associação também promove campanhas para auxiliar alunos

e pais carentes no custeio dos estudos, permitindo o acesso
de todos aos bancos escolares e mantendo, permanentemente,
assistência integral aos mais necessitados. Mas, como se
trata de sociedade sem fins lucrativos, a capitalização de
recursos para a manutenção da entidade depende muitas vezes
de doações voluntárias, que permitem o prosseguimento dos

a trabalhos assistenciais. Por esses motivos e por se tratar
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de uma associação já reconhecida não só pela comunidade do
Colégio Tiradentes, mas pela própria cidade de Ipatinga, a
declaração de sua utilidade pública permitirá que a entidade
continue desenvolvendo projetos de integração e auxiliando
na formação moral, cívica, religiosa e ética de crianças e
adolescentes de Ipatinga.
- 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 1.733/93
Declara de utilidade pública a ASFECER - Associação
Feminina de Prevenção e Combate ao Cãncer, com sede no
Município de São João Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a ASFECER -
Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, com
sede no Município de São João Nepomuceno.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho
Justificação: A ASFECER - Associação Feminina de Prevenção
e Combate ao Câncer de São João Nepomuceno é uma entidade
civil de caráter beneficente que tem por objeto a luta
preventiva e o combate ao câncer, bem como o auxilio e a
assistência às vitimas da terrível doença, a fim de minorar-
lhes o sofrimento.
Tendo em vista o exposto, evidencia-se o caráter de
utilidade pública da entidade, objetivamente demonstrado
Pela documentação anexa. Em virtude das altas finalidades da
Associação, espera-se a 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 1.734/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

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

Município de Dores do Indaiá Imóvel situado nesse Município,
na Rua Mestra Angélica, 318, com as seguintes
características e confrontações: um terreno retangular
medindo 45,11 (quarenta e cinco metros) de frente, por 90m
(noventa metros) de lado, totalizando 4.050m2 (quatro mil e
cinqüenta metros quadrados) de área, confrontando, pela
direita, com os terrenos de Herculano Pinto Fiuza, pela
esquerda, com os terrenos da Rua São Paulo, e, ao fundo, com
os terrenos da Rua Oitava, conforme transcrição de no 353, a
fls 145, do livro 3Q N, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Dores do Indaiã.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se á Instalação e ao funcionamento da Casa de
Cultura do município.
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao

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

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1993.
Jaime Martins
Justificação: Até o inicio do ano de 1983, funcionava no
imóvel objeto deste projeto de lei a Cadeia Pública
Municipal de Dores do Indaiá. Em março daquele ano, contudo,
ficou ajustado entre o Estado e aquele município que, com a
construção, em terreno municipal. de novo prédio para a
Cadeia Pública de Dores do Indaiã, o antigo prédio onde ela
antes funcionava ficaria liberado para uso da Prefeitura,
que ali faria instalar a Casa de Cultura do município.
Desde então, a Casa de Cultura de Dores do rndaiá vem

funcionando no referido imóvel, objeto da presente doação.
A meta que se propõe alcançar com a iniciativa deste
projeto de lei é, pois, a de garantir a continuidade do
trabalho iniciado e já sedimentado nessa Casa de Cultura,
promovendo a justa doação do imóvel que abriga a entidade.
Mediante o instituto da doação, que torna a municipalidade
proprietária do bem, iniciativas de aperfeiçoamento da
entidade e de promoção de melhorias na sua estrutura física
serão mais facilmente viabilizadas, permitindo melhor
atendimento ao município e á sua comunidade. Além disso,
estabelecida a nova situação dominial do imóvel, assegurada
estará a manutenção da Casa de Cultura de Dores do Indaiá
como parte integrante do património municipal.
Essas as razões que justificam a proposição em foco, para

cuja aprovação solicito o apoio dos nobres pares nesta Casa.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 4.816/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga o
Município de São Gonçalo do Pará á Rodovia BR-262.
NQ 4.817/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMG com vistas á
instalação de um posto telefônico na localidade de
Branquinhos, no Município de Divinópolis.
NQ 4.818/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento de 1km da Rodovia BR-
494 no povoado de Ripas, no Município de Nova Serrana
Ng 4.819/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
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do DER-MO com vistas à realização de reparos no asfalto da
estrada que liga o Município deItapecerica ao trevo da
Rodovia ER-494. ( - Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
NQ 4.820/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja

dirigido ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação
oficio com solicitação da imediata regularização do
pagamento dos salários de professores, serventes e outros
servidores contratados pelo Estado que, desde o início deste
ano, não percebem seus vencimentos. (- A Comissão de
Educação.
NQ 4.821/93. do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo aos Secretários da Fazenda e da Segurança
Pública com vistas a que o contribuinte que tenha efetuado
pagamento de taxas mediante guia GA-10, relativas a serviços
a serem prestados pelo DETRAN-MG, tenha assegurada a
realização dos serviços independentemente de complementação
do valor já quitado, quando este houver sido recolhido de
acordo com a tabela praticada à época do pagamento. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 4.822/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de um prédio escolar no Bairro Santa Cruz, no
Município de Santa Fé de Minas. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.823/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
pede se solicitem ao Tribunal de Contas do Estado dados
relativos ao valor nominal gasto em educação pelos 50
maiores municípios mineiros em 1991 e 1992 e a porcentagem
da receita corrente correspondente a tal gasto. (- A Mesa da
Assembléia.)
Do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando a retirada de
tramitação da Emenda nQ 106 ao Projeto de Lei Complementar
ng 22/92.
Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando a suspensão das

atividades legislativas da Casa no dia 25 do mês em curso.
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando a
destinação da la parte de uma reunião ordinária para
homenagem à revista "Veja", por seus 25 anos de existência.
Do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado

apelo ao Ministro da Fazenda com vistas a que o mutuário do
Sistema Financeiro da Habitação cuja prestação seja inferior
a um salário mínimo possa quitar antecipadamente seu débito
levando-se em conta, para efeito de cálculo, o valor
atualizado da prestação multiplicado pelo número de meses
vi ncendos.

COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas à Mesa neste instante comunicações dos

Deputados Márcio Miranda, Wanderley Avila (5), Mauri Torres,
Ermano Batista (2), José Militão e Simão Pedro Toledo (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, pessoas presentes nas nossas galerias, a
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nossa imprensa tem veiculado, com um pouco mais de
insistência nos últimos dias, o movimento ainda discreto,
diríamos até, escamoteado, que se desenvolve no interior
desta Assembléia no sentido de que sejam canceladas as
eleições diretas para Diretor de escola. Salvo engano, esse
movimento é liderado pelo Deputado Alvaro Antônio, q ue até
pouco tempo atrás era do mesmo partido, quando existia esse
partido, do nosso Governador. E significativo, sintomático e
desagradável que esse tema surja exatamente no momento em
que o parlamento sofre o questionamento mais profundo da
história deste Pais. Não vou me deter nas intenções do
Deputado Alvaro Antônio e dos parlamentares que
eventualmente estejam de acordo com ele neste momento.
Queria lembrar, a propásito, que, quando o Governo
Estadual, atendendo e respondendo a um processo de luta
histórica dos trabalhadores do ensino em todo o País,
instituiu o processo de escolha de Diretores de uma forma
mais democrática, ele alardeou e anunciou isso como se fosse
conquista deste próprio Governo. E claro e inequívoco que
esse é um exemplo de apropriação indébita. E curioso que
neste momento este Governo não queira manter esse processo.
Não vou discutir a opinião do Governo. Não é esse o
momento. Interessa, sim, discutir as instituições. Seria
leviano de nossa parte querer especular mais profundamente a
intenção que move o Deputado Alvaro Antônio e outros colegas
nossos que eventualmente concordem com ele. Não há dúvida de
que isso se caracteriza como um profundo retrocesso. E mais:
isso faz com que a roda gire para trás e tenhamos, mais uma
vez, de seguir o caminho mais difícil, mais tortuoso de
construir democracia no espaço pedagógico e voltar á triste
e deprimente situação em que Diretoras de escolas eram nada
mais nada menos que objeto de barganha política. Essas
mesmas barganhas explodem hoje, numa outra dimensão, mais
intensa, mais forte, no Congresso Nacional, a partir das
denúncias feitas pelo Sr. José Carlos Alves do Santos.
Nosso Congresso, infelizmente, tem dado motivos de sobra.
Isso é extremamente perigoso para a sociedade, que, cada vez
mais, deixa de acreditar, fica sem expectativa de confiar no
Congresso como instituição que efetivamente represente a
vontade, os anseios e as esperanças do nosso povo.
Tivemos ai o episódio da eleição do Presidente Inocêncio,
que, literalmente, estava atolado até o pescoço com a
acusação de perfuração de poços. Mais recentemente, o
episódio do PSD. Isso é curioso, porque o PT tem sido objeto
de criticas duras, severas, nesta Assembléia, e, neste caso.
nenhum Deputado do PSD veio explicar o que aconteceu no seu
partido quando, literalmente, o Congresso Nacional foi
transformado num balcão de negócios.
A nação brasileira assistiu á tremenda cara-de-pau de
alguns Deputados jogando, como se fossem jogadores de
futebol. que têm passes, e por que não eles haveriam de té-
los...
Esses episódios já bastavam para desqualificar o nosso
Congresso. Não queremos, de maneira alguma, entrar num
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discurso que julgamos perigoso, temerário, o da
generalização. E comum afirmar que profissionais ruins
existem em qualquer meio da nossa sociedade. Existem
péssimos jornalistas, péssimos professores, péssimos
operários. Só que há uma diferença fundamental o péssimo
profissional é demitido do emprego, o péssimo servidor é
afastado, mas o péssimo parlamentar, até hoje, continua
exercendo o seu cargo. Posso até estar enganado em relação
aos números, mas só me lembro de uma única situação onde a
nossa instituição rompeu com o seu corporativismo, quando da
cassação do Deputado Jabes Rabelo.
Hoje, li num jornal que a Deputada Sandra Starling lembrava
que na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso
Nacional dormitam 65 pedidos do Supremo Tribunal Federal
para que se abram processos contra Deputados do Congresso.
Temos aqui, nesta Assembléia, Relatores que assentam no
processo em que são Relatores, comprometendo a imagem desta
Casa e desta instituição como um todo. Tivemos um exemplo
passado, quando o pai do ex-Presidente Fernando Collor
assassinou um Senador, dentro do Senado, e o fato foi
considerado simplesmente um acidente.
O que temos hoje pode ser visto por várias óticas. Aqueles
que sempre alimentaram e cultivaram o autoritarismo acham
que a saída é fácil: o Congresso, não tendo autoridade, não
serve; então, ternos que fechá-lo. Esses são aqueles que
aplaudiram Fujimori no passado e, agora, se entusiasmam com
Yeltsin. Também encontramos outros que sugerem: antecipemos
as eleições, que é o remédio para todos os males. Com as
eleições, o povo se manifestará nas urnas. Isso,
aparentemente, é uma solução profícua e corajosa, mas apenas
nas aparências.
Vivemos isso com muita força e intensidade entre o passado
e o presente, na depuração democrática quando do processo de
"impeachment" contra o Presidente Collor. Ganhou o Brasil,
ganharam as instituições, ganhou a democracia e ganhou o
povo naquele processo. S6 que o processo parou pela metade.
Com exceção da secretária do Sr. PC Farias, continuam todos
absolutamente soltos. Poderemos, inclusive, num futuro bem
próximo, ver o ex-Presidente eleger-se novamente. Hoje, os
episódios desencadeados pelo ex-assessor da Comissão de
Orçamento permitem que sejam apresentados argumentos de que
a referida comissão não servia nada mais nada menos do que
para ser um grande balcão de negócios onde parlamentares.
Ministros e Governadores se locupletavam á custa de recursos
públicos, sem que isso viesse á tona com toda a sua crueza.
Agora, a responsabilidade está nas mãos do Congresso.
Sem minimizar as importantes Iniciativas da Policia
Federal, do Ministério Público e do Judiciário, cabe,
objetivamente. ao Congresso Nacional conduzir esse processo.
E aí não há meias medidas. Deve-se ir fundo na apuração e
romper definitivamente a lógica corporativa, que nós vivemos
aqui com muita freqüência.
Ontem, a nossa Bancada se debruçava sobre o Orçamento
atual. Depois nós vamos discutir esse assunto com mais
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calma, mas, senhores, vamos e venhamos, o nosso Orçamento é
uma obra de ficção, é uma brincadeira. Ele só serve a alguns
poucos, jamais aos interesses do povo.
Isso hoje está transbordando no Congresso Nacional. E um

Orçamento onde determinados parlamentares e algumas
empreiteiras dirigiam este Pais, na realidade. Não basta
apenas responsabilizar, apurar e punir parlamentares; não
basta apenas responsabilizar, apurar e punir ex-Ministros
que estiveram envolvidos nesse processo. E necessário,
partindo do óbvio - a corrupção tem duas pontas - que também
os corruptores sejam claramente denunciados.
Se da experiência do "Impeachment" de Collor este Pais saiu
engrandecido, não tenho a menor dúvida de que o caminho
correto e único que nos resta agora é, com todas as
conseqúéncias, garantirmos que a CP! seja instalada. Que ela
apure absolutamente tudo; que mandatos sejam cassados; que
empreiteiras e ex-Ministros sejam punidos e que este Pais
possa, de fato, olhando para a frente e resgatando a sua
esperança, construir uma verdadeira democracia.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado rarcisio

Henriques.
O Deputado Tarcislo Henriques - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, não fossem as palavras contundentes ditas há
pouco pelo ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, nós
estaríamos todos perplexos com as noticias veiculadas nos
últimos dias a respeito da situação do parlamento nacional.
Há como que uma vontade muito grande - não se sabe partindo
de onde - de desmoralizar o político, o Deputado, o
parlamentar e, evidentemente, com isso, atingir a própria
instituição. E preciso que nós tenhamos os olhos abertos
para essa questão principal que nos cerca. A princípio, foi
o próprio Poder Executivo, com a vergonha em que se
transformou o "impeachment" do ex-Presidente. Ainda outro
dia, tentava-se desmoralizar o próprio Poder Judiciário, com
acusações as mais variadas, inclusive de nepotismo, de
mordomias e outras penalidades, como que a justificar o
controle do Judiciário. Agora, o parlamento nacional se
encontra em xeque.
Nós todos já conhecíamos a situação do Congresso Nacional.
Apenas ela não tinha vindo com tanto escândalo para a
opinião pública.
Mas nós já sabíamos disso. Isso vem de longe e, para não
ficarmos muito longe, basta lembrarmos q ue quando S. Exa. o
ex-Presidente Sarney queria a prorrogação de seu mandato por
mais um ano, como num passe de mágica, vários Deputados
foram aquinhoados com estações de rádio e canais de
televisão. Aqui mesmo, em Minas Gerais, e até mesmo neste
Plenário, quantos não foram beneficiados?
Agora, temos a impressão de que a desmoralização que chega
ao Congresso Nacional tem outro intuito. Talvez a sua
extinção pura e simples, talvez a antecipação das eleições
ou talvez até a prorrogação das eleições. Mas é preciso
ficar bem patente que a tese que está sendo veiculada, neste
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momento, pode ganhar a opinião pública, e é a ela que temos
de fazer voltar nossos olhos.
Não resta a menor dúvida de que a hora é de
responsabilidade. De muita responsabilidade. Não resta a
menor dúvida de que tudo aquilo que foi veiculado deve ser
apurado. Eu, daqui, faço um apelo. Não sei se serei ouvido.
Espero que sim. Que todos aqueles Deputados, Senadores e,
inclusive, Governadores que tenham tido seus nomes
veiculados se apresentem e se dispam das imunidades que
possam ter, não dando ao Congresso o trabalho de conceder
essa ou aquela licença. Que eles se apresentem para uma
apuração total sobre tudo isso que está acontecendo-
Srs. Deputados, não se iludam. O Congresso Nacional não é
nada mais nada menos do que o reflexo da nossa sociedade.
São os eleitores corrompidos que votam em congressistas e em
parlamentares como seus representantes. São justamente
eleitores que negociam o seu voto que votam naqueles que vão
negociar a aprovação dessa ou daquela verba no Congresso
Nacional. Talvez o simples fato dessa extirpação agora, no
Congresso Nacional, não elimine o grande problema que é o da
base da sociedade brasileira, que se encontra visivelmente
atingida pela corrupção.
Ainda outro dia, falávamos sobre a responsabilidade da
imprensa e dos jornalistas e até sobre a ética que deve
presidir a divulgação de um noticiário. Mas temos visto O
contrário. Na televisão, todos os programas, inclusive
noticiários, por meio de jornais televisados, bem como as
novelas e até mesmo programas sobre determinado assunto
procuram como que destruir e denegrir essa instituição, que
é a nossa sociedade e que tem como sustentáculo a família. A
família não existe para eles. Pelo contrário. Como uma
aversão profunda eles querem destruir todo o resquício que
possa haver para alcançar não sei que objetivo mais.
Os nossos olhos se voltam, assim, para a única coisa que
pode salvar tudo isso, além do compromisso que possamos ter
com essa responsabilidade ética na participação não só na
política, como também na sociedade, que é a educação. A
educação que temos visto no Brasil fracassou, falhou. Há um
colapso geral e total. Ainda agora vimos uma avaliação feita
pelos órgãos da própria Secretaria constatando que o ensino
público vai de mal a pior. E chegamos ao ponto em que o
ilustre Deputado que me antecedeu recrimina o problema das
eleições de Diretores. O Deputado, que está presente,
evidentemente irá tecer considerações, mas eu gostaria de
dizer que, quando fui Prefeito em 1983, realizei uma eleição
para Diretor. Eu não sei se a essa altura o PT ou os órgãos
do Governo já defendiam essa tese.
Introduzi esse sistema porque apareceram três candidatos.

Afastei de todo a acusação, aqui feita, de que a eleição
para Diretores é feita com barganha. Longe de mim. Isso
nunca aconteceu na minha terra. Quando se apresentaram três
candidatos suficientemente esclarecidos e competentes para o
cargo, sugeri que se fizesse a eleição, e em Cataguazes foi
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feita uma das primeiras eleições de que se tem notícia neste
Estado.
A eleição feita agora em decorrência do propósito
constitucional, evidentemente, está se transformando numa
aberração e precisa ser corrigida. A Constituição manda que
se realize um processo seletivo, não a eleição, e esta, da
forma como foi levada às escolas, é uma verdadeira eleição
de partido político. E é essa política partidária que não
pode chegar á educação, porque vai contribuir para o colapso
do processo educacional.
Pergunto aos Srs. Deputados: o que estamos vendo hoje, aqui

e em outros parlamentos e até no Congresso Nacional, no
tamanho da corrupção, no tamanho da sem-vergonhice da
participação politico-partidária? E isso que queremos levar
para a educação do nosso Pais? Dessa maneira, jamais vamos
construir a educação que queremos ou com que sonhamos.
Hipocrisia existe, hipocrisia há, mas vamos deixar tudo isso
de lado e assumir com responsabilidade o papel que temos na
construção deste Estado e deste Pais. E. muito mais do que
isso, na construção séria de uma democracia decente e
honesta.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do
Plenário, essa fala do Deputado Tarcisio Henriques foi
muito inteligente, mas contra as eleições diretas nas
escolas. S. Exa. foi vibrante, mas discordo do conteúdo
colocado por ele.
Se temos que acabar com a hipocrisia, temos de começar por
esta Casa. O Deputado Antônio Carlos Pereira abordou a
questão da crise nacional, principalmente quanto a esse mar
de lama em que se transformou o Congresso. Somos contra a
antecipação das eleições. Achamos que o Congresso Nacional
tem que tomar medidas urgentes para que os corruptos sejam
imediatamente - com direito de defesa, sem processo sumário
- afastados de suas funções. Se querem fazer revisão, que
sejam afastados todos os denunciados e que seja instaurado o
processo, mas que o Congresso tenha a dignidade de fazer uma
limpeza, seja coerente nos seus atos.
Também nesta Casa precisamos de coerência. Temos processos
e requerimentos na Comissão de Constituição e Justiça que
estão deliberadamente arquivados, guardados não sei a
quantas chaves. Então, se o parlamento é uma instituição
hoje maculada no Brasil Inteiro, se a classe política, como
é chamada, tem essa imagem horrorosa perante toda a
população, é exatamente porque os parlamentares no espirito
de corpo não são capazes de tomar atitudes. Só tomam
atitudes quando o escãndalo fica irreversível.
Há quase dois anos, um colega nosso teve um processo no

Tribunal Eleitoral, que solicitou licença para que ele fosse
processado na Justiça, e esta Casa vem guardando o referido
processo. Ele está arquivado na Comissão de Constituição e
Justiça, O Deputado Paulo Pettersen tem licença e,
inclusive, o teor do processo tem que ser discutido aqui.
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Ora, se queremos ter credibilidade, temos que ter seriedade.
O Deputado Tarcísio Henriques falou em hipocrisia, mas
precisamos acabar com ela não SÓ nas eleições nas escolas.
Temos que acabar com a hipocrisia também nesta Casa. Por
isso, discordo radicalmente do requerimento apresentado pelo
Deputado Tarcísio Henriques.
Somos contra o adiamento das eleições. Mas gostaríamos de

colocar que este Parlamento também tem sido conivente com a
situação. O requerimento para que o processo de
"impeachment" do ex-Governador Newton Cardoso tenha
continuidade de tramitação está arquivado na Comissão de
Constituição e Justiça. Já levantei várias questões de ordem
solicitando que o Presidente nomeie Relator em Plenário e
que esses processos sejam relatados e julgados em Plenário,
já que a comissão perdeu o prazo dos dois processos.
O Deputado Tarcislo Henriques estava aqui fazendo um

discurso muito eloqüente. Mas não devemos ser eloqüentes com
a hipocrisia; se discordamos da politica, vamos mudá-la.
Estamos aqui dentro para deixar que as coisas continuem como
estão? Ou sã iremos tomar alguma atitude quando virar
escândalo nacional, porque a opinião pública vai cobrar e
não vai permitir que essas questões fiquem arquivadas?
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconce 11 os.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, galeria, imprensa,
tenho pautado a minha vida pública, desde que comecei, em
1982, na Oposição, por uma definição política em termos de
oposição construtiva. E questão de estilo de fazer política.
Há pouco tempo, elogiei, desta tribuna, a competência e o
trabalho do BHTRANS, órgão municipal que teve a determinação
de corrigir uma distorção que acontecia nos preços de uma
linha de ônibus de cor azul, que cobrava os preços de uma
linha de ônibus de cor vermelha. Essa linha ligava o Bairro
de Boa Vista ao Bairro de Nova Cintra. Elogiei o BHTRANS e o
faria de novo. Acho que a questão da municipalização do
transporte está ocorrendo, em Belo Horizonte, com um certo
vagar, mas temos que acatar e aceitar uma determinação
constitucional e dizer publicamente que confiamos no
trabalho desse órgão da Prefeitura Municipal, hoje dirigida
por um petista, Patrus Ananias.
E até bom que a Bancada do PT esteja aqui, hoje, toda

presente, tirando fotografias, que devem ser para a campanha
política, para que ela seja obrigada a ouvir algumas
posições políticas de oposição construtiva deste Deputado.
Quero dizer que, no dia 5 de outubro deste ano, a Comissão
de Meio Ambiente realizou uma reunião com a presença da
Presidente da Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha,
Silvia Mileo, de dois Deputados do PT. Maria José Haueisen e
Ivo José, e de dois Deputados do PSDB. Antõnio Pinheiro e
Francisco Ramalho. As palavras da Presidente da referida
associação diziam que as questões, as divergências entre o
pensamento do empresário Vittorio Medioli, Diretor-
Presidente do Grupo Salles, e a administração do PT da
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estavam acertadas e
acordadas, faltando apenas a assinatura do convênio, para
que o referido grupo pudesse iniciar a retirada dos aguapés
da Lagoa da Pampulha. Passados 15 dias, tempo suficiente
para que se faça a datilografia do convênio ou seu
lançamento no computador, nada foi noticiado. Não faço
restrições a que o grupo empresarial pertença a qualquer
partido. O que desejo é que se faça um beneficio para nossa
Capital e que ele seja tornado público. A MBR reformou a
Praça da Liberdade, a Vale do Rio Doce fez o mesmo com o
Parque Municipal, e esse Grupo Salles, que não conheço, fará
um beneficio para Belo Horizonte, com a retirada dos aguapés
da Lagoa da Pampulha.
Gostaria, dirigindo-me ao ilustre e competente Deputado
Antônio Carlos Pereira, Líder da Bancada do PT nesta Casa,
que houvesse um pronunciamento público e uma definição desta
Bancada para que nós, que militamos politicamente em Selo
Horizonte e em Minas Gerais, fiquemos sabendo das
dificuldades que ainda existem, impossibilitando o Inicio
dos trabalhos na Lagoa da Pampulha. Pode haver dificuldades
que desconhecemos, de ordem legal ou administrativa. Mas,
segundo as palavras da Presidente da Associação Ecológica
Pró-Lagoa da Pampulha, gravadas na referida reunião da
Comissão de Meio Ambiente, cujas notas taquigráficas estão á
disposição de todos, a Assembléia informa que oficiou, no
dia 6 de outubro, a referida reunião, com a presença dos
nobres Deputados Francisco Ramalho, Ivo José, Antônio
Pinheiro, Maria José Haueisen, dois do PT e dois do PSDB, e
a questão ainda se encontra pendente.
A questão da Lagoa da Pampulha não afeta apenas os

moradores daquela localidade, mas de toda a Belo Horizonte.
Gostaria, com todo o respeito e com toda a veemência, de
conhecer a posição pública da Bancada do PT, no que tange ás
dificuldades existentes para o início do trabalho da
retirada dos aguapés da Lagoa da Pampulha. Esse problema é
grave, pois não apenas prejudica o visual da lagoa mas
também constitui um foco de pernilongos, que infestam a
referida região, tão nobre e tão habitada, da cidade de Belo
Horizonte. Tenho certeza absoluta de que o ilustre Deputado
Antônio Carlos Pereira irá se informar, colocando-nos a par
da situação correta e atualizada no que tange à assinatura
do convênio que beneficiará a população belo-horizontina. A
ilustre Presidente da referida associação deixou claro que
faltava apenas a formalização do convênio, cujas bases já
estavam acertadas. Volto, então, a solicitar ao ilustre
Deputado e Líder da Bancada do PT que dê uma informação
pública sobre essa questão tão importante para a preservação
da Lagoa da Pampulha e para a população local. Alguns se
enganam, pensando que a região se constitui, apenas, das
pessoas que moram nas adjacências da lagoa; na verdade,
trata-se de uma região densamente habitada e constituída de
diversos bairros da Capital. Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado João Batista
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O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria, de inicio de contestar uma nota divulgada
recentemente nos jornais da capital, dizendo que BRO estava
favorável á prorrogação de mandatos dos atuais Diretores das
escolas estaduais, colocando ainda a possibilidade de que o
critério voltasse a ser pela indicação política, com o que,
nós do PDT, não concordamos. Os companheiros do PDT não são
favoráveis á indicação de Diretores de escolas. Lamentamos
que essa discussão tenha ganhado espaço na Assembléia
Legislativa.
Nossas escolas estaduais passavam por dificuldades, e
alguma coisa precisava ser feita. A partir da gestão
democrática, com a participação do colegiado, onde estão
envolvidos Diretores, professores, serviçais e alunos, muita
coisa se prolongou ou se aclarou a partir da implantação da
capacidade gerencial e, conseqüentemente, da capacidade de
liderança-
0 fato de alguns Diretores conseguirem suas eleições em
épocas passadas e terem a indicação de alguns parlamentares
não tira a autenticidade de uma eleição para as escolas. Ao
contrário, vem demonstrar que não era necessário um político
para indicar Diretor de escola. Tanto é verdade que a
capacitação e a qualidade ficaram comprovadas com o
desenvolvimento desses Diretores.
Tivemos essa decisão de eleições nas escolas tirada do
encontro de Educação, realizado em 1993. Essa proposta se
materializou e o Secretário de Educação, Dr. Walfrido dos
Mares Guia, em bom momento, acabou por aprofundar essa
proposta.
Temos acompanhado o trabalho de Diretores de escolas
colegiadas em todo o interior, onde temos
representatividade. Nessas indagações feitas, percebemos que
alguns Diretores de escola tiveram dificuldade de adaptação,
e nem tudo saiu como gostaríamos que saísse. Mas esse é o
preço da democracia. E o preço da própria adaptação.
Gostaria de solicitar dos demais colegas que estão
pleiteando a possibilidade da prorrogação de mandatos dos
atuais Diretores que repensem essa posição. Seria o mesmo
que querer prorrogar os nossos mandatos. Seria o mesmo que o
Presidente da República propor reduzir o seu mandato para
acabar com a crise. O processo não pode ser alterado.
Discordamos dessa proposta de alguns colegas parlamentares

pela não-realização das eleições nas escolas este ano.
Os argumentos são frágeis e não trazem nenhuma contribuição
para o sistema educacional do Estado. Temos sido testemunhas
do trabalho do colegiado. Há muito tempo não se viam pais de
alunos participando tão ativamente da vida da escola como
agora. Lamento dizer aos nossos companheiros Deputados que,
ao assinar o documento em que se pede a prorrogação, na
verdade, não estamos pedindo prorrogação nenhuma. O que os
Deputados estão querendo é, exatamente, a volta do critério
da indicação política para Diretores de escolas. Sabemos que
existem muitas dificuldades. Existem maus Diretores como
também existem maus Deputados, maus médicos, maus
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jornalistas, pois em todos os segmentos da sociedade existem
os bons e existem os maus. Não seria agora, quando começamos
praticamente a caminhar no processo de democratização do
sistema educacional do Estado, que iríamos ser porta-vozes
exatamente do retrocesso.
Quero, neste instante, corroborar as palavras do
companheiro, Deputado Roberto Carvalho, com quem temos
discutido em várias ocasiões. Inclusive, quero pedir aos
companheiros do PT que conversem com o Prefeito Patrus, a
fim de acabar com a greve, pois essa greve do funcionalismo
e dos professores não pode continuar em Belo Horizonte. A
mesma insensibilidade com que os companheiros acusavam o
Governador Hélio Garcia pode estar sendo questionada agora
em relação ao Prefeito, que não consegue acabar com a greve,
sob o argumento das dificuldades do caixa da Prefeitura.
Particularmente, acho que o Patrus tem razão: o caixa da
Prefeitura não suporta o aumento, inclusive como deveria
ser, isto é, justo para os professores e os demais
servidores públicos. E a mesma situação do Governo do
Estado. Entretanto, os companheiros do PT têm dois
discursos: um, quando se trata de adversários, e outro
quando se trata do próprio partido.
Quero me ater ao assunto da direção das escolas. Discordo
do companheiro Alvaro Antônio que, inclusive, é um dos que
encabeça o movimento para que se volte, praticamente, ao
critério da indicação política. Aliás, o próprio Deputado
Alvaro Antônio se vangloria de dizer que dos Diretores de
escolas que ele indicava na época todos foram reconduzidos
no processo de eleição. Isto é muito bom, pois significa que
ele ou teve critério ou teve sorte. Mas isso não invalida a
eleição porque, quando um Diretor consegue se eleger para
dirigir a escola, ela não está dando ao político o direito
de indicar. Ao contrário, está dizendo ao político que não
precisa da Indicação, porque a comunidade escolar tem
competência para indicar quem deve liderar e quem deve
dirigir os seus destinos.
Assim sendo, em primeiro lugar, gostaria de deixar o meu
protesto contra a veiculação, de uma forma genérica, de que
nós, do BRD, estávamos favoráveis a que o Governador
procurasse rever, junto com o Secretário Walfrido, o
processo de escolha de Diretores de escolas. Nós, vírgula,
alguns membros do BRO, talvez a sua maioria quase
consagradora esteve a favor mas, nós, do PDT, não estamos.
Faço questão de reafirmar isso, muito embora saibamos que
estamos contrariando alguns Diretores de escolas, que
gostariam de ter seus mandatos prorrogados. Seria muito
cômodo para nós, Deputados, que os nossos mandatos também
fossem prorrogados. isso já ocorreu em outras épocas, quando
Deputados e Prefeitos ganharam mais dois anos. Em Uberaba,
tivemos um exemplo catastrófico de um Prefeito que teve o
seu mandato prorrogado por mais dois anos e, assim, ele teve
mais dois anos para roubar os cofres públicos daquele
município.
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Precisamos banir esse tipo de gente da política, pois a
prorrogação de mandato, forçosamente, implica a acomodação
ou a seqüência do erro. A prorrogação do mandato não é
saudável; a alternância do poder é salutar, é o grande
dispositivo que a democracia oferece ao povo brasileiro.
Há uma proposta para que se permita que os Prefeitos,

Governadores e Presidente da República possam disputar suas
reeleições, sob o argumento de que os Deputados têm o
direito de se reeleger. Acho até que uma reeleição de
Deputado deveria ser questionada, porque a reeleição implica
reforço de compromisso que, numa questão mais realista, não
poderíamos fazer. Quero discordar, também, dessa proposta de
se permitir que seja colocada em discussão a reeleição de
quem detém o poder do Executivo.
Discordamos não só com relação aos Diretores de escola mas
também em todos os outros níveis -
Gostaria que fosse apresentada essa nossa preocupação.
Para não dizer que viemos só para reclamar, gostaríamos de
cumprimentar o Sr. Governador do Estado, que retorna dos
Estados Unidos, onde assina convênio para duplicação da BR-
381, inclusive os convênios para o Projeto Soma, que vão
permitir a reconquista do desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais.
Agradeço a atenção dos Srs. Deputados e a complacência do

Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Álvaro

António, que disporá de 9 minutos.
O Deputado Alvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quando ocorreu aqui um abaixo-assinado que foi encaminhado
ao Sr. Governador do Estado, a nossa intenção foi chamar a
atenção do Sr. Secretário da Educação. Dr. Walfrido dos
Mares Guia, sobre a completa inconstitucionalidade da
iniciativa de se implantar, no Estado mineiro, a eleição
para Diretores de escolas Isso foi julgado dois dias antes
do concurso ocorrido em 1991. E o interessante é que o PT
nesta Casa é um guardião em defesa dos preceitos
constitucionais. Nesse episódio, entretanto, o PT sabe que é
completamente inconstitucional eleições nas escolas
estaduais, não só em Minas Gerais, como também no Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Rondônia. E o Secretário da
Educação persiste na inconstitucionalidade, solta um decreto
reeditando as eleições nas escolas estaduais no Estado de
Minas Gerais. E muito bonito falar em democracia, mas
ninguém verifica os Diretores que estão sendo impostos ás
escolas, os servidores políticos que ali são implantados, as
mazelas que transportam da cidade para o interior da escola,
criando um grupo pró-Diretor e outro contra o Diretor.
Há dois ou três dias recebi uma carta do Rio de Janeiro, em
que o ex-Diretor da Escola Pedro II levantava uma série de
problemas com relação à eleição no serviço público.
Serviço público ou é por concurso ou é cargo em comissão.

Os Srs Deputados já imaginaram eleição para Secretário da
Educação, Secretário de Obras, para Presidente da COPASA e
CEMIG? Onde vamos parar com esse tipo de escolha que é



659

democrática, mas tem as suas fragilidades e a queda da
instituição administrativa do setor, pois o que ocorre,
hoje, nas escolas estaduais é que os Diretores não têm
liberdade administrativa, porque têm que atender à vontade
de seus cabos eleitorais ou deixar de atender àqueles que o
apoiaram na sua luta para atingir a Direção da escola.
Então, nós estamos sendo coerentes em nossa posição; no
inicia desta legislatura, quatro Deputados e eu nos
posicionamos contra as eleições nas escolas. Por que 47
Deputados mudaram de opinião? Porque verificaram que, na
prática, nos municípios longínquos, distantes da Capital, os
problemas eram transportados para dentro da escola. E clara
que em Belo Horizonte existe uma incidência muita menor
desse problema. E uma cidade muito mais politizada.
Eu quero dizer aos Srs. Deputados que, para essas eleições,
18 escolas não têm sequer um candidato a Diretor. Não quero
negar a modernidade que o Secretário da Educação está
trazendo para o ensino de Minas Gerais, no que diz respeito
ao atendimento aos Diretores e quanto à reforma das escolas.
Eu reconheço isso, mas reconheço também a
inconstitucionalidade da situação. E lamento muito que o PT,
sempre um guardião dos artigos da Constituição Federal e da
Constituição mineira, venha aqui negar uma coisa que está
clara; a inconstitucionalidade desse dispositivo. Muito
obrigado.

2g 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.
- Vem 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 concordam em que
seja prorrogado até o dia 4/11/93 o prazo de apresentação de
emendas ao Projeto de Lei no 1.697/93, de autoria do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimentos das Empresas controladas pelo
Estado para o exercício de 1994.
Saia das Reuniões, 19 de outubro de 1993.
Dílzon Melo - Péricles Ferreira - Raul Messias Ailton

Vilela - Antõnio Carlos Pereira - Agostinho Patrus - Hely
Tarquinio - Tarcísio Henriques.

Decisão da Presidência
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e decide
prorrogar até o dia 4/11/93 o prazo de apresentação de
emendas ao Projeto de Lei no 1.697/93, de autoria do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
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despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimentos das Empresas controladas pelo
Estado para o exercício de 1994.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Senhor Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Márcio Miranda - falecimento da Sra. Maria Antõnia
Guimarães, em Divinópolis; Wanderley Ávila (5) - falecimento
de Joana Alves de Almeida, em Pirapora, do Sr. Aquileu da
Silva, em Pirapora; o da Sra. Júlia Leite, em Pirapora; da
Sra. Ana Martins Santana, em Pirapora; e do Sr. Genivaldo
Rodrigues, em Pirapora; Mauri Torres - falecimento do Sr.
João de Oliveira Freitas, nesta Capital; Ermano Batista (2)
- falecimento do Sr. José Alves Pereira, em Mantena, e do
Sr. João Pereira Neiva, ex-Prefeito de Piraúba, nesse
município; José Militão - falecimento do Sr. Delfino Teodoro
Borges, em Borda da Mata; Simão Pedro Toledo (2) -
falecimento da Sra. Maria Franceli, em Ouro Fino; e do Sr.
Joaquim Marciano, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcísio

Henriques, que, nos termos regimentais, solicita a retirada
de tramitação da Emenda nQ 106 ao Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92, ainda sem parecer da comissão. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Ao
Departamento de Comissões.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Elmiro Nascimento - suspensão
das atividades legislativas dia 25 de outubro pela
comemoração do Dia do Funcionário Público; Geraldo da Costa
Pereira - destinação da ia parte de uma reunião ordinária
para a comemoração dos 25 anos da revista Veja"; Sebastião
Costa - autorização do Ministro da Fazenda possibilitando a
quitação da casa própria aos mutuários cuja prestação esteja
abaixo de um salário mínimo-

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 lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.280/93, do Deputado Jorge Eduardo, que modifica o
art. 2Q da Lei nQ 10.083, de 28/12/89. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em
discussão. Com a palavra, para discuti-]o o Deputado Ivo
José.
O Deputado Ivo José - O nosso posicionamento com relação a
esse projeto, referente á doação de um imóvel ao Município
de Fama, é contrário ao da Comissão de Constituição e
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Justiça. Esse imóvel já foi doado anteriormente para que
nele tosse construido um clube social. Entretanto, o clube
não foi construido, e o imóvel voltou ao Estado. Agora. o
Deputado Jorge Eduardo apresenta novo projeto requerendo a
doação desse imóvel para que nele seja construido um hotel.
Já discutimos aqui sobre a privatização de hotéis da
HIDROMINAS. Estamos agora diante de um projeto que exige uma
postura idêntica, porque um imóvel é um bem público, um
patrimônio do Estado, que está sendo doado. Entendo que
seria o caso desse imóvel retornar ao Estado, a fim de ser
privatizado. Estranhamos ter o projeto parecer favorável. A
posição da nossa Bancada é contrária a isso, e gostaríamos
de solicitar aos nossos colegas que também se posicionem
contrariamente á aprovação desse projeto, para que não
venhamos a cometer absurdos contra o patrimônio público como
estamos fazendo por meio desse projeto. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Continua 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.
O Deputado Adeinio Carneiro Leão - Peço verificação de

votação, Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. A Presidência vai proceder à verificação
requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 13 Deputados; votaram

contra 9 Deputados. Não há, portanto, "quorum" para votação.
A Presidência torna sem efeito a votação e vai proceder à
chamada para recomposição de "quorum". Solicito ao Deputado
Clêuber Carneiro que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a especial de logo mais, às 18
horas, que tratará do tema "Legislação e Aspectos
Institucionais", e também a de amanhã, dia 20. às 18 horas
que tratará do tema "Gestão e Usos Múltiplos", ambas
destinadas ao prosseguimento do Seminário Águas de Minas, e,
ainda, 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 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO PROF. HILTON ROCHA, EM 22 DE

SETEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Deputado
Cóssimo Freitas - Palavras do Dr. Cristiano Fausto Barsante
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Santos - Palavras do Dr. Paulo Gustavo Galvão - Entrega de
placa alusiva ao evento - Palavras do Or. Francisco Neves
Rocha - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h42min comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - 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 - Cõssimo Freitas - 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 Batista - JorgeEduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salles - 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 José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2g-
Secretário, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- A Deputada Maria Elvira, 2-Secretária "ao 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
Ronaldo Vasconcellos, Marcos Helênio e Jorge Eduardo para,
em comissão, introduzirem no recinto do Plenário a família
do homenageado, as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento á mesa o Dr.
Francisco Neves Rocha, representante da família do
homenageado; o Dr. Paulo Gustavo Galvão, Presidente do
Instituto Hilton Rocha; o Or. Cristiano Fausto Barsante
Santos. Presidente da Fundação Hilton Rocha; o Dr. Aluisio
Pimenta, Magnifico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais; o Dr. Dálton Canabrava, ex-Presidente desta Casa; o
Dr. José Carlos Colares, representante do Presidente do
Conselho Regional de Medicina, Or. Adilson Save; o Dr. Cid
Veloso, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e o
Dr. Vivaldi Moreira. Presidente da Academia Mineira de
Letras.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
memória do Prof. Hilton Rocha.

Palavras do Deputado Cóssimo Freitas
O Sr. Presidente - Dando seqüência a esta homenagem, vamos

dar a palavra ao ilustre Deputado Cóssimo Freitas, autor do
requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
Com a palavra, o Deputado Cõssimo Freitas.
O Deputado Cóssimo Freitas - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz; Dr. Francisco Neves Rocha, representante da
família do homenageado; Dr. Paulo Galvão, Presidente do
Instituto Hilton Rocha; Dr. Cristiano Barsante, Presidente
da Fundação Hilton Rocha; Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da
Universidade Estadual de Minas Gerais; Dr. Dálton Canabrava,
ex-Presidente desta Casa; Dr. José Carlos Colares,
representante do Presidente do Conselho Regional de
Medicina, Dr. Adilson Save; Dr. Cid Vefloso, Presidente da
Associação Médica de Minas Gerais; Prof, Vivaldi Moreira.
Presidente da Academia Mineira de Letras; Srs. Deputados e
Sras. Deputadas presentes, demais autoridades, familiares do
nosso homenageado; é tarefa difícil traduzir em palavras o
indizível do sentimento. Hilton Ribeiro da Rocha transcende
a homenagem póstuma. Sua vida e sua obra estão edificadas no
tempo permanente. Não se concluíram com sua vida física - e
ai está a sua grandeza. Ai está o mistério das grandes
almas, que vêm ao mundo para servir à humanidade; "elas não
morrem.., ficam encantadas", para lembrar a síntese de outro
mineiro que, como Hilton Rocha, transcendeu a própria morte
- que é o também médico João Guimarães Rosa.
Lembramo-nos de sua presença constante nesta Casa. Porque o
médico e o cientista que habitavam a inteligência do
professor convergiam para o humanista, preocupado com a
solução dos grandes problemas sociais. E aqui comparecia -
como o fez com excepcional desprendimento durante a
elaboração da Constituição mineira - para trazer
contribuições preciosas ao texto constitucional. Sua voz era
ouvida com a reverência própria que devemos aos arquétipos
humanos, àqueles que transitam da fronteira do conhecimento
para o reino da sabedoria.
Sábio - eis a palavra, com o esplendor de todo o seu

conteúdo, que imantou a presença de Hilton Ribeiro da Rocha
na terra dos homens.
Sábio na Medicina, assumindo a cátedra na juventude de seus

30 anos, consolidando na UFMG, com o apoio de Alfredo Balena
e Sinvalina Neves, entre outros, a melhor clinica
oftalmológica do Pais.
Sábio na construção do futuro, sem se deixar abater pela

compulsória dos 70 anos, após quase meio século de dedicação
ao Hospital São Geraldo, edificando, junto com Paulo Galvão,
Cristiano Barsante e Emyr Soares, e outros denodados
colaboradores, um centro médico de excelência, de renome
mundial, integrado no Instituto e na Fundação Hilton Rocha.
Sábio no exercício da cidadania, estendendo a obra médica e

cientifica a milhares e milhares de pessoas carentes, ao
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conceber, numa noite de insônia, o Projeto Urbi, rodando
Minas e o Brasil na ação preventiva de combate á cegueira,
concretizando o ideal humanitário de Hilton Rocha, em sua
frase-síntese: "Ver è um direito básico do homem. Mas ao
cego resta o direito de conquistar uma real autonomia. Não
esqueçamos que o direito de um reflete o dever de todos!!.
Há menos de três anos, no dia 9/12/91, ele ocupava esta
tribuna durante a homenagem que lhe prestávamos pelo
transcurso de seus plenos 80 anos de vida. E nos ensinava
sobre o sentimento da mineiridade, dizendo-nos: "De uma
coisa eu me orgulho, a de haver nascido em Minas. E o que é
ser mineiro? E ser integralmente brasileiro; orgulhoso de
sê-]o e cônscio de sua responsabilidade. Responsabilidade
que advém de nossa tradição política e cultural. Da
Inconfidência Mineira a Tancredo Neves; de nossa
universidade ao Caraça.
E prosseguia a nos contar sua emoção de ser mineiro,
integralmente brasileiro: "Como nos emociona, a todos nós,
toda vez que visitamos Ouro Preto e o Museu da
Inconfidência, e ingressamos na sala sob cujas lápides se
encontram os presuntivos restos mortais dos Inconfidentes
mortos na Africa e, na ante-sala, as duas lápides a
relembrarem Bárbara Heliodora e ManHa de Dirceu.
E, ali, nós nos voltamos para o altar-mor. Se não

ajoelhamos fisicamente, as nossas almas genuflexas prostram-
se ante a lembrança de restos que não existem - porque se
esvaíram ao longo de dois séculos no altar da Pátria,
impregnando-o com o mesmo sentido libertário que não
esmaece".
Que extraordinária lição de civismo, jorrando do sentimento
patriótico de um homem que já havia galgado todos os degraus
da admiração e do reconhecimento de seus contemporâneos, em
Minas, no Brasil, nos grandes centros médicos e científicos
do mundo!
E, no entanto, conservava a simplicidade própria daqueles

que sabem, no mais fundo de si mesmos, que a luz que ilumina
a vida humana jorra de outra fonte, batizada pela água
lustral que flui do seio da criação, não cabendo, portanto,
presunção e arrogância, pois conhecia os limites damatéria
e a perenidade da existência que não se limita á própria
matéria.
Talvez - ousamos aventurar - ai esteja desvelado um dos
segredos da grandeza de Hilton Ribeiro da Rocha: o de saber
que, além do céu estrelado do firmamento, deve existir,
translúcido e animando a vida, o céu azul da consciência,
que eleva o ser à dimensão divina de que provém.
Num mundo em que o deus dinheiro parece haver enfeitiçado a

mente dos homens e endurecido seus corações, onde a ambição
e o egoísmo comandam as forças dos poderes econômicos e
políticos, ás vezes gerando os monstros do totalitarismo,
que tanto degradaram a alma humana neste século, do
nazifascismo às ditaduras ideológicas, a presença de um
homem como Hilton Ribeiro da Rocha parece dizer-nos que há
outras dimensões de humanidade a descobrir...
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São homens que, no passado e no presente, carregam consigo
a centelha divina, irradiando luz em meio á obscuridade
ambiente. Homens que conservam o céu azul da consciência !! -
como nos ensinou Hilton Rocha -, que insistem em comunicar
aos seus irmãos da Terra que existem formas mais nobres e
dignas de viver, que existem planos existenciais superiores,
que permanecem além e acima das sombras que se abatem sobre
um mundo angustiado, povoado de dores e misérias, de
incompreensões e ódios, de indiferenças e violência.
Hilton Ribeiro da Rocha soube galgar as altas montanhas do
conhecimento para descer aos vales, estendendo sua mão
benfeitora àqueles que precisavam de seu auxilio, na
cirurgia médica ou no gesto de solidariedade, estendendo sua
ação à área educacional, à assistência social, à pesquisa
científica, à fraternidade e à paz.
Outra lição imperecível do mestre Hilton Rocha é outro
segredo de seu viver generosamente fecundo. Guardamos suas
palavras, ao receber outra homenagem, desta vez na
Associação Comercial de Minas, em 19/12/91, dez dias após
comparecer a esta Casa.
Então, dizia com a voz ciciante de gratidão: "Quero
complementar minhas palavras com breve referência à minha
família, sem a qual nada se concretizaria. E a hierarquia da
família que deve sersempre ressaltada, sem a qual - e em
oposição a ela - virá a anarquia. E o que, lastimavelmente,
se presencia hoje em nosso Pais. Reestruturemos a família,
para que se reestruture a Pátria.
Presto, pois, uma reverência a meus pais, que já se foram,
e a quem devo tudo. A minha saudosa Dolly, que tanto me
apoiou e que exultaria hoje, se viva fosse, para aplaudir-
me, num preito que teria que repartir com ela, minha
essencial participe. E uma homenagem aos filhos, genros,
noras, netos e ao bisneto. Muito grato. Não esperava tanto.
Posso morrer".
Ao morrer, em 21 de maio passado, Hilton Rocha deixou
plantada neste mundo uma semente de amor, de civismo, de
ética, de essência moral, que haverá de florescer,
crescentemente, nas atuais e futuras gerações, como exemplo
de um novo caminho a ser trilhado pela humanidade.
Esse caminho, do qual tanto se desviou o homem, é o caminho
sem fim do conhecimento primordial, um conhecimento que,
infelizmente, nem escolas ou universidades ensinam, mas que
é o conhecimento essencial sobre a finalidade da prodigiosa
existência do homem sobre o planeta.
Hilton Rocha soube percorrê-lo generosamente e legou um
rastro lumninoso para que possamos segui-]o. Por isso,
permanece entre nós, na recordação do seu exemplo e na
renovação da primavera . . . Muito obrigado.

Palavras do Dr. Cristiano Fausto Barsante Santos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Cristiano Fausto
Barsante Santos.
O Dr. Cristiano Fausto Barsante Santos - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, demais componentes da Mesa, senhoras e
senhores, pela segunda vez em dois anos, a Assembléia
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Legislativa de Minas Gerais presta homenagem ao Prof. Hilton
Rocha.
Reporto-me á primeira dessas reuniões solenes, convocada
para celebrar o 80Q aniversário do eminente médico, que,
deste mesmo lugar onde hoje me encontro, a todos nos comoveu
com um de seus notáveis e inesquecíveis discursos. Apesar de
já alquebrado pela idade e pela doença, que dentro em pouco
o afastaria de nosso convívio, ele como que se transfigurou
ao ser-lhe dada a palavra, para fazer entusiástica profissão
de fé nos ideais de liberdade da gente mineira. Foi um
pronunciamento repleto de citações históricas, reverenciando
vultos que, no correr dos anos, contribuíram para a
solidificação das aspirações nacionais de soberania e
independência. Posso agora - e o faço com profundo
sentimento de justiça - incluir Hilton Rocha na relação
desses mineiros ilustres aos quais ficaremos devendo o que
somos como povo
Um trecho dessa mensagem chamou-me particularmente a
atenção: nele o querido mestre, depois de citar Sêneca e
Nero, disse que, se lhe fosse dado escolher o dia de sua
morte, elegeria aquele em que a Assembléia o homenageava,
pois assim receberia as gratificações da consagração e da
recompensa.
Não foi atendido nesse desejo, mesmo porque não nos cabe
perquirir os desígnios de Deus. Mas, de certa maneira, ao
promover esta homenagem á sua memória, a Assembléia
Legislativa, através dos dignos membros da Mesa e dos nobres
Deputados, concretiza aquela vontade de Hilton Rocha.
Honestidade e trabalho foram os marcos da vida de nosso
homenageado. Em seus 81 anos de exemplar dedicação à família
e á medicina, jamais se ouviu de sua boca uma palavra de
desalento ou inconformismo. Pelo contrário, quando percebia
nos companheiros algum sinal de desãnimo diante dos
problemas, procurava desdobrar-se mais ainda, como a
incentivá-los no prosseguimento da jornada, homem de pouco
sono, nessas horas de recolhimento físico alimentava os
ideais de servir ao próximo. Antes das sete horas, já podia
ser visto em seu gabinete, com a mansidão e a cordialidade
habituais, o cérebro em permanente ebulição a gerar idéias
para o melhor funcionamento das instituições a que
emprestava seu nome. Recusou cargos públicos e mandatos
eletivos para não se afastar de seus doentes
Apesar dessa discrição, mais de uma vez foram buscá-lo
representantes dos diferentes níveis de administração para
ouvir seus conselhos e opiniões sobre as políticas de saúde
pública. Se era assim tão desprendido e desambicioso, quando
estavam em jogo os interesses dos cegos carentes
transformava-se num pedinte despudorado, como ele próprio
dizia, na busca de doações e auxílios para a consolidação de
sua obra de assistência médico-social gratuita.
Criatura verdadeiramente carismática, conseguia imediata
adesão ás suas solicitações, mesmo que não conhecesse
pessoalmente aqueles aos quais recorria.
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Até hoje, três meses depois de sua morte, todos os que
trabalhamos no Instituto ou na Fundação Hilton Rocha
sentimos que ele continua conosco, em espirito, velando pela
sobrevivência de seu apostolado. E bom que isto aconteça
para que a comunidade mineira, de q ue V. Exas. são legítimos
representantes, se dê conta da importância de lembrar alguém
que a serviu com tanta dedicação e lealdade.
Aos dez anos de idade, quando o jovem ex-aluno do Colégio
Marista São José, do Rio, chegou á Capital para dar
continuidade aos estudos, não encontrou mais do que 50 mil
habitantes. A cidade era ainda bastante provinciana, mas já
se evidenciavam, aqui e ali, os sinais de sua decolagem
urbanística.
Os pais encaminharam-no ao então Gymnasio Mineiro, no
Bairro Cruzeiro, para fazer o curso secundário. Sua vocação
era a engenharia, dada a facilidade de lidar com números e
cálculos, mas acabou satisfazendo-a na medicina mesmo, ao
escolher como especialização a oftalmologia. Foi rápida e
bem-sucedida a carreira, pois, em 1942. aos 30 anos de
idade, conquistava a cátedra universitária em substituição a
Lineu Silva.
Se desde o inicio do curso se mostrou diferente dos
colegas, pela completa identificação com aquele universo que
se abria diante de seus olhos, depois de formado, revelou-se
Hilton Rocha promissora esperança para os cegos. Nada o
seduzia mais, além de permanecer horas a fio na sala de
cirurgia e no consultório, do Que devolver àqueles pobres
doentes o gosto pela vida.
Lutou bastante junto à direção da escola, aos
representantes do Governo e aos lideres da comunidade e
conseguiu transformar o Hospital São Geraldo, de precário
barracão do Serviço Estadual de Saúde, na melhor clinica
oftalmológica do Pais.
Em sua diversificada obra literária podem encontrar-se
registros de alguns capítulos dessa epopéia, mas a maior
parte o professor reservou-se o direito de guardar somente
para si.
Mas Hilton Rocha queria mais. Se considerava necessário
recuperar e socializar os cegos, não menos importante seria
assegurar aos médicos condições para uma formação
profissional cada vez melhor. A custa de muito esforço e
sacrifício, em 1959 ele conseguiu estruturar, pela primeira
vez no Brasil, um curso de especialização em dois anos, em
regime de residência e dedicação exclusiva. Foi um sucesso,
e médicos de todo o Pais acorreram ao Hospital São Geraldo
em busca de especialização. Em 1971. o Governo admitiu o
curso de doutorado ou pós-graduação "sensu strictu", de cuja
implantação o Hospital São Geraldo foi, igualmente, pioneiro
entre nós.
Quando esse cidadão extraordinário estava longe ainda de
chegar ao apogeu de sua atividade didática e profissional,
foi obrigado a afastar-se da cátedra, como se alguém, pelo
fato de completar 70 anos, de repente não tivesse mais
nenhuma serventia ou contribuição a oferecer a seu povo. Sou
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de opinião que esse desprezo pelos velhos tem sido uma das
principais causas da estagnação econômica e social do Pais.
Eu e dois colegas. Paulo Galvão e Emyr Soares, aqui um
deles, que devíamos a Hilton Rocha mais do que nossa
estabilidade profissional, como seus ex-alunos, também
tivemos nosso momento de loucura e devaneio. Procuramo-lo e
oferecemos-lhe a oportunidade de dar continuidade, na esfera
particular, à sua extraordinária obra.
Ele aceitou, mas impôs condições. Teríamos de concordar com

a coexistência simultânea de uma clinica médico-cirúrgica de
atendimento gratuito a cegos adultos e crianças carentes ao
lado de um curso de especialização, a sua escola
oftalmológica.
Foi com esse adubo excelente que jogamos em terra as
sementes do Instituto e da Fundação Hilton Rocha, as duas
faces do modelar complexo oftalmológico situado nos
contrafortes da serra do Curral, bem no lugar imaginado por
Hilton Rocha, em sua ânsia de contemplar do alto as coisas
terrenas.
Foi lá, junto a nós, que passou os últimos anos de vida,

cercado do respeito e da admiração de todos os mineiros.
Algumas de suas derradeiras metas ele nem chegou a
visualizar, como o curso de mestrado e doutorado, a
Biblioteca e Centro Cultural Sinvalina Neves e a nova
impressora Braille.
Como percebem todas as pessoas que nos deram a honra de

comparecer a esta sessão solene, foi bem inspirada a mesa da
Assembléia Legislativa em promover mais esta homenagem a um
médico que projetou Minas Gerais no cenário internacional
Na qualidade de Presidente da Fundação Hilton Rocha,
agradeço de todo o coração aos representantes do povo
mineiro e, especialmente, ao Deputado Cóssimo Freitas, a
iniciativa de convocar-nos para este preito de saudade
Nosso homenageado deixou-nos sob o aspecto físico, mas
permanece ao nosso lado em espírito, iluminando-nos com a
lâmpada votiva de sua edificante experiência.
Por isso mesmo, entendo que todos nós temos o compromisso

de perpetuar não só a memória como a obra de Hilton Rocha.
Continuamos a atender, diariamente, mais de 200 pessoas,
tanto no ambulatório como no centro cirúrgico da fundação.
Também prossegue sem objetivo de lucro a execução do Projeto
Urbi, que já nos permitiu visitar 154 municípios mineiros.
avaliar as condições visuais de milhares de crianças, tratar
e recuperar centenas de cegos.
No Centro de Recuperação e Reabilitação de Cegos e

Ambliopes, centenas de crianças cegas ou portadoras de visão
subnormal têm sido educadas e preparadas para enfrentar a
vida por profissionais do maior gabarito. Temos, ainda, uma
das melhores gráficas para cegos do Pais, a Imprensa
Braille, onde são impressos livros didáticos para
distribuição nas escolas primárias e obras literárias.
Hilton Rocha morreu, mas viverá eternamente através das
numerosas realizações que nos deixou Temos certeza de que
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os mineiros não nos faltarão com sua generosidade para
garantir a perenidade desse valioso patrimônio.

Palavras do Dr. Paulo Gustavo Galvão
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Paulo Gustavo

Galvão, Presidente do Instituto Hilton Rocha.
O Dr. Paulo Gustavo Galvão - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz, demais componentes da Mesa, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, esta Casa onde o amor trabalha, abre suas
portas em memória do Prof. Hilton Rocha.
Foi com honra e emoção que recebi o convite para vos
trazer, ilustres Deputados desta legislatura, e,
conseqüentemente, à comunidade que representais, a voz do
discípulo, do amigo, do parente, mas, sobretudo, do
Presidente de uma de suas mais destacadas obras, o Instituto
Hilton Rocha, entidade mantenedora da Fundação Hilton Rocha.
Essa voz terá de se compor em breves minutos, submissa à
exigüidade do tempo conferido. E assim deve ser. para o
mínimo de dano auditivo à platéia, e até porque diminutos
serão os haveres verbais.
Mas o impasse instala-se. Porque a síntese a ser esboçada
soaria mutiladora - e seria mesmo dispensável, tendo em
vista o conhecimento que tendes, todos vás, de seu caudaloso
desempenho curricular, que se distendeu por mais de meio
século de atividade médica docente e de investigação
exemplarmente competente e obstinada.
Seria mais consentâneo, creio eu, o testemunho de colorido

pessoal. autorizado pela convivência harmônica e estreita de
30 anos, demasiado proveitosa para mim, como assistente,
como acólito, como admirador e êmulo, desde quando aportei a
Minas recém-formado, para especializar-me, episódio
culminante de minha vida, que ele mesmo descrevia em João
Pessoa, em 1986, ao receber o titulo de Cidadania Honorária
da Paraíba. Peço tolerar-se transcrição do pequeno texto, o
qual mantém meu coração inflado de júbilo e de justo
orgulho. (- Lê:)
*"Há mais de 20 anos, disse ele, aportou em Belo Horizonte

um recém-diplomado em Medicina, daqui de Campina Grande, de
família ilustre integrada nas lides hipocrâticas. Ele
especializou-se e hoje pontifica, para gáudio meu e vosso,
nas fileiras dos maiores da Oftalmologia pátria. Mas ele não
se satisfez de ser meu filho espiritual. Com  o jeitinho mais
próprio dos mineiros, do que dos paraibanos, se insinuou em
meu próprio lar, para roubar-me uma filha e tornar-se assim
também meu filho."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Relevai-me o atrevimento dessa transcrição que de certo

modo me consagra.
Insisti, contudo, no esforço de síntese, para deparar-me
com a que produziu ele mesmo, numa pouco freqüente
referência autobiográfica, que aqui leio. (- Lê:)
"Vivi uma vida honesta e de trabalho. Não poderia ser mais

honesta, mas poderia, sim, ter sido de mais trabalho."
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Visivelmente impregnada de inspiração ética, filantrópica e
transcendental, é verdadeiramente admirável na sua
adequação, na sua fatura lapidar, no seu arcabouço, enfim,
da mais excelsa substância humana.
A memória sentimentalizada (e emocionada), inclinando-se

para dias de ontem, foi buscá-la para aqui estampá-la, como
autêntico produto de um cérebro instrumentado para as
culminâncias do pensamento e da sensibilidade. Expressão que
evidencia, por outro lado, a faceta literária que, entre
tantas outras, todas de grande realce, exornavam sua
personalidade.
Mas o Instituto Hilton Rocha atrai o pensamento como se
imantado. Não escapo dessa atração. Impõe ela alguns
informes para sublinhar sua grande importância e sua
hegemonia no horizonte oftalmológico atual e para veicular
noticia preliminar de arrojados projetos em delineamento, e
que visam a lançá-lo, inflamado bólido, na direção de seu
futuro.
Sobre esse futuro não padece dúvida.
'Fabrico uma esperança / como quem apaga / algo sujo num

muro, / e ali, rápido escreve: / Futuro'. (Emilio Moura)
Essa esperança tem certeza. Sobretudo se amparados

viajamos, as instituições e seus fiéis e devotados membros,
sob as mãos inspiradoras de Deus, que do alto nos contempla
e nos ampara. Encorajados a superar até os balbucios
destemperados, tristes e melancólicos dos que se incomodam
com o sucesso que não seja o próprio.
'Os que não podem amar / estão cantando. / A luz é tão

pouca, o ar é tão raro. / que ninguém sabe como ainda vivem-
/ Os que não podem amar estão cantando, estão cantando e
morrendo. Ninguém ouve o canto que soluça por trás das
grades' (Emílio Moura)
Mas só devo tangenciar. E aproveito o ensejo, se me
permitem os ilustres Deputados, para convidá-los e às
Lideranças a uma visita àquelas instituições que bem sei se
acostumaram a respeitar e admirar. Por elas e seus
dirigentes serão recebidos com muita honra.
Fato de extremo relevo, sobrepondo-se ao desempenho
assistencial, é a instalação do Curso de Mestrado e
Doutorado em Oftalmologia, especial issimo reconhecimento do
MEC e da CAPES, através do qual o Instituto Hilton Rocha e a
Fundação, além de Centros de Excelência (concessão mais
anterior), vêm a ser centros formadores de docentes para a
universidade brasileira. Salto evolutivo de extraordinária
expressão, em prol do qual empenhará o Instituto e a
Fundação substancial parcela de suas energias docentes e
cientificas.
As duas instituições estão, por outra parte, estruturando
um Centro de Investigação Cientifica, destinado a produzir
conhecimento cientifico e tecnologia de ponta, sem os quais
correm elas o risco de declínio de seu prestígio médico e
docente.
São pinçamentos na extensa matéria que se poderia aduzir,
promessas de trabalho ardoroso, confissão de propósitos,
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tudo em consonância com as lições de toda a vida do
homenageado, que se dividiu entre a assistência aos que dele
necessitavam para alivio de suas dores e o estudo
perseverante. E assim põde multiplicar-se em todos os
Estados do País, semeando discípulos e admiradores.
Árdua foi sua luta, por tantos anos, pudemos vê-Ia bem de

perto e compartilhá-la.
"Je recherche en gemissant. Foi como a luta agostiniana de

arrancar o bem do mal. Buscava-se, gemendo, a vida e a
verdade.
Embora nem tudo fosse visível, nem é. "Tu não sabes nada.
Tu viste a amargura que ascende na se-iva para a floração
efêmera da rosa. Mas tudo foi para sua consagração. Para
justificar havê-lo denominado "Patrono da Oftalmologia
Brasileira".
O pioneirismo e o arrojo criador foram marca muito sua. O
primeiro transplante de córnea no Brasil foi por ele
realizado no ano de 1945, decorridos quase 50 anos. Aqui
posso insinuar minha participação egoistica. Para dizer que
o setor sob o meu comando, denominado Departamento de Córnea
e Doenças Extra-Oculares, não desmereceu seu pioneirismo e
galgou grandes elevações qualitativas e quantitativas.
Primeiro, desenvolvendo novas técnicas e procedimentos
cirúrgicos, alguns de ressonância internacional. Mas,
sobretudo, quantitativamente, ao realizar aproximadamente
500 transplantes anuais, rigorosa e eqüitativamente
divididos entre pagantes e não-pagantes, consoante preceito
de honra e de ética tenazmente defendido pelo Banco de Olhos
da Fundação Hilton Rocha e pelo Instituto, entidade sem fins
lucrativos, há anos reconhecida de utilidade pública em
todos os níveis.
Contudo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, há um lamento
incontido que aqui vem detonar. Neste ano corrente,
amargamos o declínio inquietante daquela eloqüente cifra, em
virtude de uma anomalia que nos incide, porquanto se
sentiram impedidos de prover de córneas o nosso Banco de
Olhos muitos daqueles mananciais mais fecundos (como o
competente Serviço de Medicina Legal), por ação de uma
entidade recém-criada em nosso Estado, parecendo tudo
decorrer da política equivocada que dispensa o mesmo
tratamento, no que tange á remoção dos órgãos doados. Sabe-
se, contudo, que a córnea tem suas peculiaridades, em muito
diferindo de órgãos tais como rim e coração. Isso muito me
amofina porque se golpeia injustamente a instituição,
benemérita e ética, cujos candidatos a transplante aguardam
dias e dias, numa expectativa angustiosa e desgastante.
Peço novas excusas, mas incidi sobre o tema por absoluta
necessidade, com a esperança de que esta Casa Legislativa
possa contribuir, com seu saber e seu sentimento social,
para a busca de uma alternativa válida. Minha esperança tem
certeza.
Caros amigos, o coração, a bondade, o trato afável
emolduravam o cérebro. Por tudo, por todos e por toda a
parte semeava coração e grandeza.
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"A distância mais longa é entre a cabeça e o coração!!,
sentenciava Thomas Merton. Mas Hilton Rocha sabia cortar
caminho e filtrar-se pelo coração, esse órgão estranho cuja
grande virtude é o grande defeito de incendiar-se de amor,
sentimento e emoção.
Desprendido, transformou-se no "pedinte despudorado", ao
pedir para a Fundação e para alivio dos desamparados. Foi
outra expressão feliz por ele achada, e que muito declinava.
Outra faceta foi a do trabalhador incansável. Não
concordava com o lazer. "Otium cum dignitate", dizia,
disfarçado de incontestável preceito e dourado pela sonância
latina, é sempre uma indignidade. Ao declarar que sua vida
poderia, sim, ter sido de mais trabalho, vinha, de certo
modo, sintonizar com o conceito que circula no bojo do
neologismo "workoholic", quase sinônimo de toxicomania.
Aqui, evidentemente, sem desdouro, simples metáfora para
exalçar e mais dignificar.
Ficamos inundados de coração.
O coração e seus arcanos, o cérebro e seus mistérios.
Nos dias que antecederam sua morte, sumido das carnes, na

voragem neoplâsica, reduzido á expressão pouco mais que
osteolôgica do corpo, asfixiado o oxigênio nos tecidos pela
incompetência medular, era de ver e via-se, não poucas
vezes, incendiar-se o cérebro em combustão, para despender
conceitos da maior lucidez e da mais inquietante densidade
filosófica - como se inundado de oxigênio comburente. O que
era fisiologicamente incompreensível.
Chegado a casa, comentava com Maria Lúcia: o cérebro de seu
pai é Inoxidável e anaeróbico. Não carece de oxigênio para
incendiar-se e para iluminar-se, ou, esotérica e
magicamente, por força do gênio a que serve, sabe em que
recônditas fontes carregar-se de tamanha fortaleza.
Assim foi até o fim - o cérebro levitava a matéria
corporal, ela no limite de suas energias, mas ele, o
cérebro, tenazmente lúcido, vigoroso, magnetizado. Fica o
registro desse aspecto menos conhecido e mais doloroso.
Foi modesto.
"Ah, quanta coisa guardaste: / amor calado, mas único,

chama viva, mas secreta; / e esta pungente mania / de não
ser, sendo demais."
E tarde.
"Entretanto, prossegues. Calado, mas não indiferente.

prossegues. / Teus ouvidos estão atentos, teu coração
aberto. / falas, andas, trabalhas, ainda tentas teu jogo, /
e, humildemente, inventas / uma nova manhã." Ainda Emilio
Moura a nos socorrer e emocionar.
Ainda é cedo.
Mas já podemos vê-]o de pupilas serenadas, entrado noutra
dimensão, essa de sobrevoar; integrado na substância de
Oeus, iluminando, iluminado, pairando sobre nossas cabeças.
Alcemos as retinas para os estratos a que ascendeu, e
afinemos os tímpanos consonantes. Podemos vê-]o e ouvi-lo.
Como se, descendo de uma dobra do infinito, chegasse a nossa
presença, neste compartimento legislativo, de prece e de
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consagração, tão terreno e tangível como qualquer de vós.
Porque sua lembrança tem corpo. Porque sua lembrança tem
voz.

Entrega de Placa Alusiva ao Evento
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao Dr.
Francisco Neves Rocha, representante da família do
homenageado (O Sr. Presidente procede à leitura da placa:)
"A memória do Prof. Hilton Ribeiro da Rocha, presença perene
como cientista, humanista e médico exemplar, o permanente
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais pelos inexcediveis serviços prestados á Pátria e à
humanidade, numa missão luminosa de altruísmo e de amor ao
próximo- Palácio da Inconfidência, setembro de 1993."

Palavras do Dr. Francisco Neves Rocha
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Francisco Neves
Rocha. Que falará em nome da família do homenageado.
O Dr. Francisco Neves Rocha - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz, Srs. Deputados, demais autoridades, minhas
senhoras, meus senhores, duas razões trazem-me a esta
tribuna ante a qual, por várias vezes, ouvi palavras de meu
saudoso pai. A primeira, para vos dirigir um grande e
incontido apelo. A segunda, não menos importante que a
primeira, para manifestar-vos nossa permanente gratidão,
quando aqui se reverencia a memória de Hilton Rocha.
Nosso pai faleceu, após muito sofrimento de um mal
incurável, aos 81 anos de idade e de vida exemplar,
totalmente voltada para o bem comum, legando á Medicina, não
só a nacional, 60 anos de profícua dedicação à causa do
combate á cegueira; e à família um exemplo de honradez e
trabalho, jamais fazendo de seu profundo saber um trampolim
para a riqueza.
Pelo que foi, morreu pobre. Mas o que não sabem e agora
saberão é que ele, ainda que seriamente enfermo,
provavelmente entre nós estaria, mesmo claudicante, embora
lúcido, não fora o caudal de decepções e traições em que se
viu envolvido já no leito de morte, junto àqueles que ele,
no seu permanente desprendimento, acolhendo-os mesmo no seio
da família, associando-se a esses mesmos indivíduos,
proporcionando-lhes saber e riqueza, sentindo, ao final de
sua santa vida, sem piedade e já sem a oportunidade do
revide, atirado o seu nome honrado e limpo em um verdadeiro
mar de lama a apressar sua morte, quer no Instituto Hilton
Rocha, quer na menina de seus olhos, a Fundação Hilton
Rocha.
Fomos, ainda que contrafeitos, obrigados a apelar para a

Justiça em duas situações. Na primeira, para apurarmos o que
é nosso por direito junto ao Instituto Hilton Rocha, embora
sem sucesso. Vejam que até o pouco que ele nos legou é
objeto de mil manipulações no sentido de obstar o que a lei
determina.
Na segunda situação, a meu ver a mais importante, apelamos
para a Curadoria de Fundações do Estado, e esta à Policia
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Federal, no sentido de sua interferência na apuração de
tantas e tantas irregularidades que nos tem sido possível
verificar. Mas, graças a Deus, temos contado com verdadeiro
empenho de muitos amigos e integrantes do Conselho da
Fundação Hilton Rocha, que desde a primeira hora cerraram
fileiras conosco, tão logo tomaram conhecimento dessa
lastimável situação, forjada às escondidas de nosso pai, em
que seus ex-sócios Paulo Galvão, Cristiano Barsante e Emyr
Soares se lançam em busca de poder e dinheiro, mesmo que
para tanto seja necessário apunhalar pelas costas aquele sem
o qual nada seriam.
Desejo, pois, fazer-vos um apelo, Srs. Deputados, já que a

vós são dados meios de nos ajudar a resgatar o nome e a obra
de Hilton Rocha. A fundação foi idealizada para servir aos
menos bafejados pela sorte, enfim, para servir ao povo, do
qual são os senhores lídimos representantes e, portanto, têm
o dever de cuidar para que essa obra maravilhosa, que tanto
contribui para a saúde da nossa gente, não se desfaça, não
morra como morreu seu idealizador.
Permitam-me, agora, palavras de agradecimento.
A cerimônia a que ora assistimos, todos fascinados pela
magia do homem e pelo saber do cientista que se chamou
Hilton Rocha, a que igualmente tributamos nossa homenagem
pelo cunho admirável do humanismo que permeou toda sua
fecunda existência, esta cerimônia serve a testemunhar, com
a perenidade das obras divinas, que Deus, nos seus mistérios
eternos, guarda desígnios insondáveis.
Para nós outros, caldeados no exemplo que deixou a filhos e
netos e a todos seus outros familiares, para nós fica a
beleza dos procedimentos de nosso maior. Com ele, aprendemos
que só servindo ã humanidade podemos cultuar a Deus, que
apenas no amor á criatura estaremos obedecendo ao Criador.
Ao mesmo tempo, amargurados embora pelo travo cinza da

saudade, enevoados ainda os nossos olhos pela falta que dele
nos privou e sempre nos privará, na angústia de sua
ausência, apesar e acima dessa dor, nossas almas acham-se
reconfortadas pela amizade, pelo carinhoso afeto, pela
admiração devotada a Hílton Rocha por seus preclaros amigos
e contemporâneos na fidelidade ao juramento hipocrático.
Orvalhados encontram-se nossos corações pelo insopitável
marear do pranto. E, não obstante, esse pranto torna-se
nuvem benfazeja, espraiando-se no calor humano de clientes,
de amigos, de todas essas infindáveis legiões de homens, de
mulheres, de jovens e crianças bafejados pelo cuidado amigo
e curados pela arte e pela ciência que Hilton Rocha a todos
prodigalizou.
Por meu modesto intermédio, a família Hilton Rocha lhes
agradece por esse preito de comovida lembrança à memória
inapagável de nosso chefe.
Estejam certos de que é enorme nosso reconhecimento. Tão

grande quanto o é, para esta família, o compromisso para o
cumprimento do supremo legado de servir com que nos
distinguiu nosso guia.
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Hoje e amanhã estaremos, com sadio orgulho, lutando o bom
combate que nos ensinou, guardando, na labuta da fundação
que se dignifica em portar o seu nome, o exemplo superior de
desprendimento, de desapego aos proveitos pessoais e de
permanente preocupação com a assistência aos pobres, que
diuturnamente ornou-lhe a alma e distinguiu-lhe a
sacrossanta vocação de curar.
Estou certo, como filho e representante, não merecedor da
honra de representar a família Hilton Rocha, de que nosso
pai, lá dos páramos celestes, também estará grato.
Grato pela modéstia de sua atitude ante tantos e tão
nobilitantes amigos que se dignaram de participar desta
cerimônia.
Constrangido, talvez, pela enormidade de sua humildade,

diante da grandiosidade da homenagem, recebendo-a apenas com
a satisfação do dever cumprido, na obrigação diuturna que
abraçou para aliviar a dor e estudar, no labutar dos dias e
no sacrifício das noites maldormidas, a sublime tarefa de
curar.
Com a simplicidade dessas palavras não acordes com o seleto
escol desta brilhante Assembléia, recebam todos o calor de
nossa gratidão. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Senhores componentes da Mesa, senhor
representante da família do homenageado, Srs. Deputados,
autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras: Casa
de lideres, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
reverencia a memória de um grande líder. Ninguém jamais
soube, como o Prof. Hilton Rocha, aglutinar forças em torno
das boas causas e dos mais nobres combates.
Em página inspirada, o filósofo comparou as horas de vida

do homem estudioso com a duração da luz de uma vela. São
duas ilhas de luz, disse o pensador, a iluminar uma dupla
treva: a da noite e a do espírito.
Neste conturbado fim de século, são muitas as escuridões,
numerosas as cegueiras. Para nosso consolo, porém, Deus
suscita, de tempos em tempos, mentes iluminadas que, como a
vela, deixam-se consumir, para estabelecer, em meio a tantas
noites, uma clareira de luz e um prenúncio de auroras.
Ser acadêmico "é haver-se integrado uma vida inteira com
aqueles que sofrem, que pedem nossa caridade, as nossas
luzes e o nosso apoio, porque crêem em nós".
'E haver alegremente oferecido nosso repouso e nosso lazer

às horas de vigilia, de estudo e de preocupação entre os
males que amofinam'.
"E lutar contra a endemia que solapa e inferioriza, na

ânsia comum de recuperar o homem brasileiro, de cuja
redenção cultural e física depende realmente a redenção da
pátria".
Com essas palavras simples e sábias, o insigne mestre
traçou o roteiro de sua própria vida. Não o fez, certamente,
por vanglória, mas para mostrar caminhos á multidão de
discípulos e admiradores de sua vasta obra.
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Como a chama que ilumina e, ao iluminar, crepita e dança,
feliz por consumir-se em luz, Hilton Rocha deixou que o
espirito transbordasse em páginas belissimas de saber e de
delicadeza ímpar, legitimas expressões de sua paixão pelo
ser humano e de sua aguda sensibilidade social.
Contra a cegueira da ignorância, ele foi o claro farol da
ciência, consumindo-se em incontáveis horas de estudo e de
pesquisa
Contra o materialismo e o utilitarismo que extingue, nos
jovens corações, o fogo do ideal, ele foi o que soube crer e
sonhar. Acalentou sonhos tão vividos que se tornaram reais
pelas mãos da mais ardente fé: é a herança que nos legou,
sob a forma de fiéis discípulos, do Instituto Hilton Rocha e
da fundação que também leva seu nome.
Contra a escuridão do egoísmo e da insensibilidade, acendeu
luzeiros de amor, alimentados pelo seu coração imenso e
inesgotável.
Contra as trevas do preconceito, clareou as consciências,

mostrando que a verdadeira cegueira é doença da alma, e não
do corpo.
Um dia, Deus o fez nascer no Sul de Minas, bela terra onde
o sol e as cores fazem a festa de todo o dia. Parece que o
Altíssimo dizia: "Olha, Hilton, como ver é bom! Leva aos
homens luz para os olhos e para os espíritos!"
Por mais de 80 anos de vida, 60 de profissão, ele cumpriu

esse destino grandioso. Esse pareceu-nos um tempo tão curto
para usufruirmos de sua presença...
O espírito, porém, não morreu. Ele prossegue vivo na obra

do mestre, inspirando seus continuadores. A lição de Hilton
Rocha, plantada de forma concreta no meio das montanhas de
Minas, ainda leva ao mundo uma palavra de fé e
solidariedade.
Muito obrigado!

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, esta
Presidência agradece a presença dos familiares do
homenageado, das autoridades e dos demais convidados e a
encerra, convocando os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, quinta-feira, dia 23. ás 14 horas, com a ordem do
dia já publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.456/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública o Escritório
Regional do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado em 10/6/93, foi o projeto encaminhado
preliminarmente á Comissão de Constituição e Justiça, que
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não encontrou impedimento de ordem constitucional, legal ou
jurídica à sua aprovação, apresentando a Emenda nQ 1.
De acordo com as determinações regimentais, vem, agora, a
matéria a esta comissão, para o 1Q turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
O Escritório Regional do Departamento Sindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - OIEESE -1
localizado em Belo Horizonte, tem por objetivo assistir as
centrais sindicais de trabalhadores e os sindicatos de
categoria nas áreas de pesquisa econômica e conjuntural.
Para isso, propõe-se a estudos jurídico, social e econômico
das condições de trabalho das categorias profissionais e da
situação das empresas, apurando, mediante levantamento
estatístico, os dados referentes a custo, nível e padrão de
vida dos trabalhadores.
Relevante órgão de apoio a representativa parcela da

população mineira, a entidade é merecedora da declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente á aprovação do

Projeto de Lei ng 1.456/93, com a Emenda nQ 1, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Álvaro Antônio, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.480/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
questão objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Campo-Belense dos Aposentados - ACAP -. com  sede no
Município de Campo Belo.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos agora emitir
parecer sobre a matéria, para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.
Anexa, apresentamos a redação do vencido, parte integrante

deste parecer.
Fundamentação

A associação em questão reveste-se de grande importância,
visto que defende os interesses gerais da classe que
representa. Presta-lhe, ainda, assistências cultural,
médica, hospitalar e jurídica, proporcionando melhores
condições de vida a seus associados.
Por ser de grande importância o trabalho da entidade em
defesa dos direitos dos seus associados, é oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.480/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Alvaro Antônio, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
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PROJETO DE LEI NQ 1.480/93
Declara de utilidade pública a Associação Campo-Belense dos
Aposentados - ACAP -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Campo-Belense dos Aposentados - ACAP -, com sede no
Município de Campo Belo.
Art. 2Q - 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
NO 1.040192

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.040/92, de autoria do Deputado Homero
Duarte, que declara de utilidade pública o Conselho
Comunitário Somos Mensageiros do Amor de Cristo, com sede no
Município de llicinea, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
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, lQ, 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 1.040/92
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Somos
Mensageiros do Amor de Cristo, com sede no Município de
11 i ci nea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Comunitário Somos Mensageiros do Amor de Cristo, com sede no
município de Ilicinea.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.229193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.229/93, de autoria da Deputada Maria
Elvira, que declara de utilidade pública a Associação
Comercial de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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, lg, do Regimento Interno
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 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:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comercial de Minas, corp sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto. Relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.349193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.349/93, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que declara de utilidade pública o Remo
Atlético Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.349/93
Declara de utilidade pública o Remo Atlético Clube, com

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

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho. Relator -

José Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.370/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.370/93, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, que declara de utilidade pública a Associação
Perdoense dos Deficientes Físicos, com sede no Município de
Perdões, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.370/93
Declara de utilidade pública a Associação Perdoense dos
Deficientes Físicos, com sede no Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Perdoense dos Deficientes Físicos, com sede no Município de
Perdões.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho. Relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.384193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.384/93, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública o Núcleo
Comunitário Central dos Amigos de Curvelo - NUCAC -, com
sede no Município de Curvelo, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno-
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.384/93
Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário Central
dos Amigos de Curvelo - NIJCAC -, com sede no Município de
Curve lo.
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. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.418193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.418/93, de autoria do Deputado Glycon
Terra Pinto, que declara de utilidade pública a Igreja
Evangélica Pentecostal Getsémani, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
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, lg, 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 1.418/93
Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica
Pentecostal Getsêmani, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Igreja
Evangélica Pentecostal Getsémani, 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.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente Francisco Ramalho, Relator -
José Maria Pinto
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Belo Horizonte, sábado. 23 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 453 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos, telegrama e cartão -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução ng
1.735/93 e Projetos de Lei do ng 1.736 ao 1.741/93 -
Requerimentos ngs 4.824 e 4.825/93 - Requerimentos do
Deputado Geraldo Rezende e da Comissão Especial para
Verificar a Situação dos Conjuntos Habitacionais Construidos
no Estado de Minas Gerais a partir de 1990 pela Caixa
Econômica Federal - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Defesa do Consumidor e dos Deputados Tarcísio Henriques e
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Geraldo Rezende, Hely Tarquinio, Bené Guedes, Ivo José, Raul
Messias e José Bonifácio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Geraldo Rezende; deferimento -
Requerimento da Comissão Especial para Verificar a Situação
dos Conjuntos Habitacionais Construidos no Estado de Minas
Gerais a partir de 1990 pela Caixa Econômica Federal - 2
Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas - Oilzon Melo
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - tbrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José
Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.
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4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, nas funções

de lQ-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves Cunha, 3Q-Secretário da Câmara dos
Deputados, que, reportando-se a requerimento do Deputado
Mauri Torres, informa que o assunto mereceu sua melhor
atenção e interesse.
Do Sr. Iveraldo Lucena da Costa, Presidente da Fundação de

Assistência ao Estudante - FAE -, do Ministério da Educação
e do Desporto, encaminhando cópia do termo aditivo e o
extrato de sua publicação, assinado entre aquela fundação e
o Governo do Estado, cujo objeto é o atendimento da
alimentação escolar. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Renato da Silva Almeida, Presidente da RFFSA (2),
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Ermano
Batista (construção de rede pluvial no Bairro Vista Alegre,
na Capital), que a responsabilidade pela execução de tal
obra cabe á SUDECAP; e do Deputado Geraldo da Costa Pereira
(construção de duas passarelas no Municipio de Divinópolis),
que a construção de uma das passarelas está praticamente
solucionada; quanto á outra, aquela empresa desenvolverá
estudos para viabilizar sua execução em outra oportunidade.
Do Sr. Mário Assad, Secretário de Justiça, que,
referentemente a requerimento do Deputado Geraldo da Costa
Pereira (realização de concurso público para o cargo de
Defensor Público), encaminha cópias de oficios do Secretário
de Administração, pelos quais se solicita ao Presidente da
Comissão Estadual de Politica de Pessoal autorização para
abertura de tal concurso.
Do Sr, Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda,
encaminhando exemplar do "Balancete Centralizado da
Administração Direta" do mês de julho do presente exercício-
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. José Roberto de Oliveira, Prefeito Municipal de
Leopoldina. solicitando apoio integral ás Emendas ns 217 e
218 ao Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, emendas de
autoria do Deputado Bené Guedes. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nQ 22/92.)
Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da CDPASA-MG,
prestando informações várias acerca da postura daquela
companhia em face do Projeto de Lei nQ 998/92, do Deputado
Raul Messias. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Edson Bastos Sabino, Delegado Regional em Belo
Horizonte do Banco Central do Brasil, informando, com
relação a requerimento do Deputado Geraldo Rezende
(prestação de esclarecimentos sobre existência e
movimentação de contas fantasmas na agência do Banco
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Brasileiro Comercial S.A do Município de Uberlândia), que os
trabalhos relativos ainda não foram concluídos.
Do Sr. Humberto Eustáquio Palhares, Superintendente
Regional/BH da CEF em exercido, que, a respeito de
requerimento do Deputado Marcos Helênio (solicitação de
documentos concernentes a diversos conjuntos habitacionais
situados no Estado), informa não poder atender ao pedido,
sob pena de caracterizar-se quebra de sigilo bancário, já
que a solicitação não é contemplada pelas exceções contidas
no art. 38 da Lei nQ 4.595, de 1964.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, a respeito de requerimento do
Deputado Geraldo Rezende (asfaltamento da estrada Rodovia
BR-456 - Indianõpolis, com 15km de extensão), que, no
momento, por falta de recursos financeiros, não é possível
atender o pleito.
Do Sr. Francisco José Rezende dos Santos. Presidente do
Sindicato Rural de Esmeraldas, solicitando o apoio desta
Casa para a aprovação da Emenda nQ 204 ao Projeto de Lei
Complementar ng 22/92, apresentada pelo Deputado Arnaldo
Canarinho.
Do Sr. Pedro Sicar Ronanelli, Presidente do Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviários de Passos, encaminhando
manifesto por meio do qual denuncia o não-cumprimento de
dispositivos da Constituição Federal e da CLT por parte da
Usina Açucareira Passos e da Cia. Açucareira Rio Grande,
pertencentes ao Grupo Itaiguara, de Tapiratiba - SP,
juntamente com relatório sobre acidentes de trabalho
ocorridos nas citadas usinas, e solicitando ajuda quanto à
adoção de medidas que solucionem o problema. (- A Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Antônio Ferreira de Aguiar e Sã, Juiz de Paz de
Couto de Magalhães de Minas, solicitando o empenho da Casa
junto ao Governador do Estado, com vistas à aprovação do
anteprojeto que regulamenta a aposentadoria dos Juizes de
Paz. (- A Comissão de Administração Pública.)
Dos funcionários do Fórum da Comarca de Camanducaia,

pedindo o apoio da Casa para a aprovação do projeto de lei
que visa a elevar a Comarca de Camanducaia a entrância
intermediária e encaminhando levantamento estatístico da
referida comarca. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
nQ 22/92.
Do Sr. Marcelo José Rezende dos Santos, advogado na Comarca

de Esmeraldas, solicitando o apoio da Casa para a aprovação
da Emenda nQ 204 ao Projeto de Lei Complementar nQ 22/92. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nQ 22/92.)
Da Sra. Maria de Lourdes Fonseca, agradecendo o voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Jesus Pereira de Matozinhos,
consignado por esta Casa a requerimento da Deputada Maria
El vi ra.

TELEGRAMA
Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional/BH
da CEF, comunicando a impossibilidade de participar de
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audiência pública
de sucesso.

Do Sr. Fued Dib,
Estado, agradecendo
Legislativo Aguas
pela iniciativa.
O Sr. Presidente
conceder a palavra
Expediente.

agradecendo o convite e formulando votos

CARTÃO
Presidente do Tribunal de Contas do
convite para participar do Seminário

e Minas e congratulando-se com esta Casa

A Mesa passa a receber proposições e a
aos oradores inscritos para o Pequeno

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

RESOLUÇÃO Ng 1.735/93
Distribui subvenções para o exercício de 1993, com
recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a
que se refere a Lei ng 6.265, de 18 de dezembro de 1973,
com as alterações posteriores, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - A distribuição de subvenções para o exercício de
1993, com recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas
Gerais, a que se refere o art. 40 da Lei ng 6.265, de 18 de
dezembro de 1973, com as alterações posteriores, é a
constante nos Anexos do ng 1 ao 79, correspondendo aos
Deputados da atual legislatura.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo

serão liberados pela Loteria do Estado de Minas Gerais, após
a publicação da relação das entidades subvencionadas e seus
respectivos valores no "Diário do Legislativo".
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Anexo 1 CZ$

Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Subvenções 5.283,16

Anexo 2
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Agostinho Patrus
Subvenções 5283,16

Anexo 3
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ailton Vilela
Subvenções 5.283,16

Anexo 4
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ajalmar Silva
Subvenções 5.283,16

Anexo 5
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Alvaro Antônio
Subvenções 5.283,16



Anexo 6
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Arnbrósio Pinto
Subvenções

Anexo 7
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Amilcar Padovani
Subvenções

Anexo 8
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Anderson Adauto
Subvenções

Anexo 9
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Carlos Pereira
Subvenções

Anexo 10
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Fuzatto
Subvenções

Anexo 11
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Genaro
Subvenções

Anexo 12
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Júlio
Subvenções

Anexo 13
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Pinheiro
Subvenções

Anexo 14
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Arnaldo Canarinho
Subvenções

Anexo 15
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Baldonedo Napoleão
Subvenções

Anexo 16
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bené Guedes
Subvenções

Anexo 17
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bernardo Rubinger
Subvenções

Anexo 18
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bonifácio Mourão
Subvenções

Anexo 19
Loteria do Estado de Minas Gerais
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5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5-283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16



Deputado Célio de Oliveira
Subvenções

Anexo 20
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Clêuber Carneiro
Subvenções

Anexo 21
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Côssimo Freitas
Subvenções

Anexo 22
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Dilzon Meio
Subvenções

Anexo 23
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Eduardo Brás
Subvenções

- Anexo 24
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Edward Abreu
Subvenções

Anexo 25
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Elisa Alves
Subvenções

Anexo 26
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Eirniro Nascimento
Subvenções

Anexo 27
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Elmo Braz
Subvenções

Anexo 28
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ermano Batista
Subvenções

Anexo 29
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Francisco Ramalho
Subvenções

Anexo 30
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo da Costa Pereira
Subvenções

Anexo 31
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo Rezende
Subvenções

Anexo 32
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo Santanna
Subvenções
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5.283, 16

5283,16

5-283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.263, 16

5.283,16

5-283,16

5283,16

5-283,16

5.283, 16

5-283,16

5.283,16



Anexo 33
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Gilmar Machado
Subvenções

Anexo 34
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Glycon Terra Pinto
Subvenções

Anexo 35
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Hely Tarquinio
Subvenções

Anexo 36
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Homero Duarte
Subvenções

Anexo 37
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ibrahim Jacob
Subvenções

Anexo 38
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ivo José
Subvenções

Anexo 39
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Jaime Martins
Subvenções

Anexo 40
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado João Batista
Subvenções

Anexo 41
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado João Marques
Subvenções

Anexo 42
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Jorge Eduardo
Subvenções

Anexo 43
Loteria do de Minas Gerais
Deputado Jorge Hannas
Subvenções

Anexo 44
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Bonifácio
Subvenções

Anexo 45
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Braga
Subvenções

Anexo 46
Loteria do Estado de Minas Gerais
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5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283. 16



Deputado José Ferraz
Subvenções

Anexo 47
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Laviola
Subvenções

Anexo 48
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Leandro
Subvenções

Anexo 49
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Maria Pinto
Subvenções

Anexo 50
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Militão
Subvenções

Anexo 51
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Renato
Subvenções

Anexo 52
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Kemil Kumaira
Subvenções

Anexo 53
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Marcelo Cecé
Subvenções

Anexo 54
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Márcio Miranda
Subvenções

Anexo 55
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Marcos Helénio
Subvenções

Anexo 56
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Maria Elvira
Subvenções

Anexo 57
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Maria José Haueisen
Subvenções

Anexo 58
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Maria Olivia
Subvenções

Anexo 59
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Mauri Torres
Subvenções
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5.283,16

5.283.16

5.283,16

5.283, 16

5.283.16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283.16



Anexo 60
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Mauro Lobo
Subvenções

Anexo 61
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Miguel Barbosa
Subvenções

Anexo 62
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Milton Salies
Subvenções

Anexo 63
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Paulo Pettersen
Subvenções

Anexo 64
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Péricles Ferreira
Subvenções

Anexo 65
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Raul Messias
Subvenções

Anexo 66
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Reinaldo Lima
Subvenções

Anexo 67
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Rémolo Aloise
Subvenções

Anexo 68
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Amaral
Subvenções

Anexo 69
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Carvalho
Subvenções

Anexo 70
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Luiz Soares
Subvenções

Anexo 71
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Romeu Queiroz
Subvenções

Anexo 72
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ronaldo Vasconcel los
Subvenções

Anexo 73
Loteria do Estado de Minas Gerais
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5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16

5.283.16
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Deputado Sebastião Costa
Subvenções 5.283,16

Anexo 74
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Sebastião Helvécio
Subvenções 5.283,16

Anexo 75
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Simão Pedro Toledo
Subvenções 5.283,16

Anexo 76
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Tarcísio Henriques
Subvenções 5.283,16

Anexo 77
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wanderley Ávila
Subvenções 5.283,16

Anexo 78
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wellington de Castro
Subvenções 5.283,16

Anexo 79
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wilson Pires
Subvenções 5.283,16
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Fiscalização Financeira, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
II, do Regimento Interno

PROJETO DE LEI No 1.736/93
Modifica o inciso 1 do 1Q do art. 13 da Lei nQ 10.594, de
7 de janeiro de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso t do lQ do art. 13 da Lei nQ 10.594,
de 7 de janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte
redação
"Art. 13 .................................................

IQ ....................................................- Opção expressa pela integração do Quadro de Pessoal do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, manifestada no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da confirmação
da ciência dos servidores, mediante comunicação escrita
feita pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento sobre a opção;".
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1993.
Sebastião Costa
Justificação: O presente projeto de lei visa a dar

oportunidade aos servidores que não tiveram acesso à
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informação sobre a opção para o Quadro de Pessoal do IMA e
perderam o prazo previsto pela Lei ng 10.594, de 7/1/93.
0 inciso XXXIII do art. Sg da Constituição da República

menciona:
"Art. SQ - .. .............................................
XXXIII - todos têm direito a receber dos ôrgâos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;".
Apesar da publicação no "Minas Gerais" da lei que criou o
IMA, muitos servidores que teriam direito á opção não
receberam nenhuma informação a respeito. A maior parte deles
estava exercendo suas atividades no interior, na zona rural,
onde, na prática, é impossível o acesso ao "Minas Gerais",
não disponível na repartição ou no município.
Em nossa opinião, a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento teria o dever de prestar
informações a tais servidores, para assegurar-lhes o direito
à opção.
Através da aprovação deste projeto de lei, estaremos dando

oportunidade real de conhecimento e opção, fazendo justiça a
esses servidores e atendendo ao espirito do legislador, que,
em nosso entendimento, não restringia àqueles com maior
acesso às informações o direito à opção.
Diante do exposto, esperamos que os nobres pares nesta Casa

se manifestem favoravelmente á nossa proposição-
- 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 1.737/93
Declara de utilidade pública a Associação Social Cristã
Beneficiente, Recreativa e Cultural do Aglomerado do Morro
das Pedras, 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
Social Cristã Beneficiente, Recreativa e Cultural do
Aglomerado do Morro das Pedras, 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, 20 de outubro de 1993-
Alvaro Antônio
Justificação: A Associação Social Cristã Beneficiente,

Recreativa e Cultural do Morro das Pedras é uma entidade sem
fins lucrativos que tem por objetivo a promoção dos bem-
estares social e cultural da região, priorizando as
assistências médica, educacional e cultural. E importante
ressaltar que a entidade é regida por estatuto próprio e
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, não remuneradas pelo trabalho que
desenvolvem, conforme atestado em anexo.
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Verifica-se, assim, que a entidade preenche os requisitos
necessários para que possa ser declarada de utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.738193
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos

do Bairro Yung, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos do Bairro Vung, com sede no Municipio de
Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 20 de outubro de 1993.
Amilcar Padovani
Justificação: Sociedade civil de caráter privado e duração
indeterminada, a Associação Pró-Melhoramentos do Bairro
Vung, com sede na cidade de Juiz de Fora, tem como principal
finalidade incentivar e promover o progresso do bairro de
mesmo nome, por meio de atividades sociais, recreativas,
esportivas e beneficentes.
Devidamente registrada no cartório competente, assim está

constituída sua atual diretoria: Presidente: Milton Antônio
Campos; Vice-Presidente: Jucélio de Jesus Luiz Resende: lg-
Secretário: Luiz lepe Sandin; 2g-Secretário: Laurlta
Carvalho: lQ-Tesoureiro: Darci Tadeu de Paiva; 2Q-
Tesoureiro: Lice Gomes; pessoas altruístas que desenvolvem
um trabalho competente visando à solução dos problemas do
bairro e de seus moradores.
Assim, esta proposição certamente merecerá o apoio de todos

os Deputados desta Casa.
- 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 1.739/93
Declara de utilidade pública o Lar Pedacinho do Céu, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Lar
Pedacinho do Céu, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1993.
José Militão
Justificação: A sociedade Lar Pedacinho do Céu é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidade de São Sebastião do Paraiso, cuja finalidade é
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exclusivamente filantrópica. Possui como objetivo dar amparo
aos menores excepcionais na categoria infantil e aos menores
desamparados, na faixa etária até os quinze anos de idade.
Seu estatuto está registrado no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, protocolo nQ 5.071, averbado sob nQ
188 do livro A-1, fls. 132. Conforme atesta a Juiza de
Direito da 2a Vara, Ora. Evangelina Castilho Duarte, o Lar
Pedacinho do Céu está em pleno e regular funcionamento desde
29/5/91, e sua diretoria é composta por 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.

PROJETO DE LEI P1Q 1.740/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União,
Igualdade e Justiça nQ 2.241, com sede no Município de
Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica União, Igualdade e Justiça nQ 2.241, com sede no
Município de Matozinhos.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 26/6/86, a Loja Maçônica União.
Igualdade e Justiça nQ 2.241 pugna pelos aperfeiçoamentos
moral, social e intelectual da humanidade, por meio do
cumprimento do dever e da prática desinteressada da
beneficéncia, enaltecendo o mérito da inteligência e da
virtude, bem como o valor demonstrado na prestação de
serviços ao Pais, à Ordem Maçônica e à humanidade.
Para atingir seus objetivos, a entidade promove, cria e
Incentiva empreendimentos de caracteres educacional e
cultural, além de promover o desenvolvimento de um trabalho
filantrópico, voltado para as comunidades carentes.
Tornar a Loja Maçónica União, Igualdade e Justiça nQ 2.241
de utilidade pública é dar o suporte de que a entidade
necessita para a continuidade de sua obra benemérita.
- 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 1.741/93
Declara de utilidade pública a Associação Betinense de

Escritores - ABE -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Betinense de Escritores - ABE -, com sede no Município de
Bet i m.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1993.
José Laviola
Justificação: Nasceu a ABE da iniciativa de um pequeno

grupo de intelectuais de Betim, que tinha por escopo fundar,
nesse município, uma Academia de Letras. Na oportunidade,
manifestaram-se os interessados pela alternativa de se criar
uma Academia de Escritores, como etapa preparatória para a
Academia de Letras, com o objetivo de despertar e formar
novos valores literários, por trabalho sistematizado,
dirigido, sobretudo, aos jovens e ás crianças.
Fundada há mais de 2 anos, sem fins lucrativos e com
finalidades eminentemente cultural e educativa, julgamos ser
a entidade merecedora do titulo de utilidade pública que por
meio desta proposição pretendemos lhe seja outorgado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.824/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Dom
José Pedro Costa pela passagem do seu SOQ aniversário. (- A
Comissão de Educação.)
NQ 4.825/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a que
seja determinada a instalação de um telefone público no
Posto de Seguro Social do INSS, no Município de Palma. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja o Projeto de
Lei ng 1.624/93 anexado ao Projeto de Lei ng 1.644/93, por
tratarem de matérias semelhantes.
Da 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 CODPAAB,
PAIH, PEP e PROAREAS, Financiados pela Caixa Econõmica
Federal, em virtude do Grande Número de Denúncias Referentes
aos Mesmos, As Quais Vão desde o Superfaturamento até a
Qualidade de Construção, solicitando a prorrogação por 30
dias do prazo de seu funcionamento.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Defesa do Consumidor e dos Deputados Tarcisio Henriques e
Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Geraldo Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, um assunto de relevante importância me traz a
esta tribuna, na tarde de hoje. Os acontecimentos do
Congresso Nacional, a partir do final da semana passada, com
denúncias de participação de parlamentares em atos de
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corrupção, sem sombra de dúvida, deixaram estupefato todo o
Brasil. Essas denúncias preocuparam, fundamentalmente, a
nós, que ocupamos um cargo de Deputado no parlamento de
Minas Gerais ou em qualquer parlamento da Nação brasileira.
Parafraseando o que disse, há cerca de 30 anos, o estadista
francês De Gaulle, quando visitou o Brasil e pilheriou,
dizendo que o Brasil não era um pais sério: continua a mesma
situação. Há um ano, o Brasil cassava o ex-Presidente
Collor; o Congresso Nacional cassou-lhe o mandato por
questões de denúncias de corrupção, fraude e uso de dinheiro
público. A Justiça brasileira correu atrás do PC, o Paulo
César Farias, que, segundo noticias, era o responsável pelo
caixa da campanha do ex-Presidente Collor.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, povo mineiro e povo
brasileiro, quais foram as conseqüências da cassação do
mandato do ex-Presidente Collor e das denúncias contra o PC
Farias? Até agora não renderam nada mais do que boas
manchetes de jornais, ou dividendos políticos para algumas
pessoas interessadas em ocupar cargos públicos eletivos, a
partir das eleições do ano que vem. Foi uma pré-campanha,
cerca de um ou dois anos antes das eleições.
Na realidade, a Justiça brasileira tem uma responsabilidade
muito grande com a Nação. E preciso que esse processo
resulte em conseqüências. No caso do Sr. Presidente, dentro
da interpretação das leis, notamos que o Congresso Nacional,
ao cassar-lhe os direitos políticos, o fez ao arrepio da
Constituição Federal. Ou seja, os direitos políticos do ex-
Presidente Colior não podiam ser cassados, porque ele já
havia renunciado ao mandato de Presidente da República.
Mas aquele circo e cinema continuaram para mostrar á

população brasileira, já naturalmente visando às eleições de
94, que o Congresso Nacional era sério, e que havia
necessidade de tirar os direitos políticos do Sr. Collor.
Até agora, a Justiça brasileira não se pronunciou a
respeito. Na verdade, se a Justiça ratificar aquilo que o
Congresso Nacional fez, terá de rasgar a Constituição.
Duvido que a Justiça brasileira faça isso. Não é possível;
seria um absurdo. Estou tratando esta questão do ponto de
vista legal, do ponto de vista moral e ético. E lógico que o
Sr. Collor jamais poderia se candidatar novamente a qualquer
cargo eletivo neste Pais.
Mas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, dos males o menor.

Ontem, depois de toda essa revoada na imprensa brasileira, o
jornal 'Folha de S. Paulo' publicou um editorial de
primeira página, que faço questão de ler neste momento.
Quero, inclusive, parabenizar o jornal 'Folha de S. Paulo"
pela felicidade deste editorial. (- Lê:)

*"única Saida
Que não se confunda a instituição do Legislativo com as
pessoas que a compõem. A humanidade ainda não soube inventar
um sistema político melhor que o democrático - apesar de
todas as suas imperfeições - e este não pode prescindir de
um Parlamento.
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De fato, a extensa série de episódios imorais e/ou ilegais
envolvendo congressistas, agora acrescida pelo vergonhoso
escândalo do Orçamento, ameaça dar ensejo a teses
estapafúrdias e inaceitáveis como a do fechamento do
Legislativo. Por maiores as barbaridades que alguns de seus
membros estejam a cometer, impedir o trabalho do Parlamento
é calar a voz da nação e sepultar a democracia, pela qual
este país tanto lutou.
O correto respeito á instituição não pode, contudo, servir
de pretexto para a conivência corporativa com Indivíduos que
eventualmente tenham cometido crimes brandindo sua
privilegiada condição de representantes da população. A
apuração rápida e precisa de todos os fatos denunciados e a
exemplar punição de estelionatários do mandato popular e
seus agregados - se há um corrupto, existe um corruptor - é
o minino que a nação exige daqueles que são seus
representantes sadios. Menos do que isso equivaleria a co-
participar das irregularidades perpetradas por seus pares,
dando ainda maior força á perversa tentativa de
desmoralização do Parlamento, que tem como efeito encorajar
os inimigos da democracia a arriscarem alguma espécie de
aventura irresponsável.
Cabe, portanto, aos bons congressistas mostrar que o
Parlamento trabalha em favor do país e não de inconfessáveis
interesses corporativos. Cabe aos bons congressistas mostrar
que a democracia funciona e é capaz de superar as crises sem
fugir ás regras estabelecidas. Qualquer outra saída é
inaceitável."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Sr. Presidente, caros colegas Deputados, fiz questão de
ler, desta tribuna, este editorial, não só por concordar
inteiramente com o seu teor, mas, sobretudo, pela sua
oportunidade. O editorial veio no momento certo.
E preciso fortalecer o parlamento brasileiro em seus três
níveis - federal, estadual e municipal -, a fim de que o
processo democrático possa realmente se solidificar em nosso
Pais.
Quero aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente, para
solicitar que a Mesa desta Casa faça una comunicação ao
jornal "Folha de S. Paulo", parabenizando-o pela felicidade
deste editorial. Era o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely

Tarqui nio.
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocu po esta tribuna para refletir sobre a saúde (estado de
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas
ausência de doença e invalidez). Ao mesmo tempo, quero
prestar uma homenagem a todos os médicos brasileiros,
especialmente os mineiros, pelo seu dia.
O diagnóstico da saúde é de caos e de calamidade pública:
sofre o povo, e sofre o médico. Durante a formulação da
política de saúde e a definição dos gastos com o setor, os
profissionais de saúde, administradores e políticos da área
e os beneficiários jamais foram chamados a comparecer,
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jamais foram ouvidos, passam pela lateralidade. Tudo é
realizado e definido intramuros, sem a participação dos
grandes interessados, de forma clássica, quase medieval e
até tirânica, incluindo gastos de outra ordem, como, por
exemplo, o setor de obras públicas. O ex-Ministro Adib
Jatene fez uma denúncia grave de corrupção, pois, enquanto
faltam recursos para a compra de medicamentos e reformas dos
hospitais públicos, aumentaram, de 1989 a 1991,
assustadoramente as verbas para a construção de novos
hospitais e postos de saúde. Em 1991, as verbas aumentaram
1.074% a.a., enquanto que, para reformas de prédios, 1,16%.
e 1,04% para compra de equipamentos. Dinheiro jogado fora,
porque a maioria dessas obras estão paralisadas. E um
exemplo típico em Belo Horizonte é a obra faraônica do
CARDIOMINAS. Desperdício? Sim, desperdício faz o Brasil
viver no pior de dois mundos. Não se livrou ainda das
doenças típicas dos países pobres, de doenças infecto-
parasitárias, por exemplo, malária, doença de Chagas,
tuberculose, cólera, etc. e começa a ter índices altos
daquelas dos países ricos, tais como doenças crónicas e
degenerativas: câncer e doenças cardiovasculares. Não está
tratando direito a maioria delas. Relatório do Banco Mundial
constata que o Brasil aplica seus recursos e distribui seus
serviços de forma ineficiente para todo o sistema de saúde,
apontando para a alta mortalidade infantil, para a escassez
de recursos gastos com a saúde da mulher - matriz biológica
familiar -, com problemas de gravidez e de parto e outras
medidas de eugenia (ciência do bem nascer). Aponta também
para os minguados recursos destinados ao saneamento básico.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a saúde, que é o bem maior
da vida, não tem sido, de fato, prioridade dos nossos
governos. A Comissão de Saúde e Ação Social e o grupo de
parlamentares médicos desta Casa já tomaram várias
iniciativas embasadas em debates freqüentes com
profissionais da área, no sentido de aumentar as verbas para
o setor, até mesmo de caráter preventivo, isto é, antes de o
Orçamento ser elaborado e gessado. Porém, não encontrou
sensibilidade por parte do Governo, que não tem gasto nem
mesmo com o custeio, em torno de 4% a 5% do Tesouro do
Estado. É bom lembrar que muitas rubricas computadas para a
saúde, na verdade, são destinadas a outros setores.
Precisamos apenas promover a recuperação, reativação e
manutenção dos leitos da rede pública sucateados do Estado,
contratar recursos humanos suficientes e remunerar
dignamente os profissionais de saúde de Minas Gerais. A
Secretaria de Estado da Saúde tem sido apenas um mero
repassador de verbas da União, que também não tem caixa
especifico para gastos com a saúde; exemplo típico é a
retirada emergencial do FINSOCIAL, FAT e outras fontes de
recursos diversos, motivo, inclusive, da demissão de dois
Ministros, médicos e políticos de alto nível. Para combater
a falência iminente do sistema de saúde, precisamos aumentar
os recursos, descentralizar o poder decisório e as fontes de
financiamento, atender corretamente, a tempo e a hora, no
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sentido de evitar as mortes freqüentes de doentes nos
corredores de hospitais, a angústia e a orfandade do povo.
Tudo isso é causado por falta de condições de trabalho dos
profissionais de saúde e de uma política de saúde efetiva,
compatível e aplicada à nossa realidade, no que tange a
medicina preventiva e do eixo assistencial, principalmente
urgências e emergências clínicas e cirúrgicas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sofre o povo, sofre o
médico. D médico mais ainda, porque ele tem a visão
integrada desse quadro dramático. E passa a ser, a um só
tempo, vitima do sistema e mais culpado no juízo de grande
parte da população, despreparada e desinformada, que
assimila as noticias sensacionalistas, que a imprensa se
apressa em divulgar, sobre atendimentos do Pronto-Socorro,
mortes por omissão de socorro (geralmente falsas) e erro
médico. A morte é noticia, dá IBOPE; a cura é anônima. Que
se trate o médico da mesma maneira que se trata o não-
médico. Solicitamos, também, que a imprensa observe a ética;
se atirar a pedra for o expediente, o alvo certo não é só o
médico. E mais, é válida para todo cidadão a advertência de
que, numa sociedade organizada, o principio da liberdade
começa onde termina o principio da responsabilidade. O erro
médico existe sim, e o médico responde por ele sob quatro
formas: penal, civil, deontológica e em face do Direito
Administrativo, quando funcionário. Só há uma classe de
homens que não erra: aquela que nada constrói. O médico é
humanista por excelência e converge para o homem a fim de
servir à humanidade. Conta a mitologia grega que, desde a
origem da medicina, o médico e o padre sempre estiveram
juntos para assistir o doente, até que se separaram um dia,
quando a medicina deu os primeiros sinais de ciência. Teve
como seu grande precursor Hipôcrates, cujo juramento é a
síntese perfeita do compromisso da ética médica para com o
ser humano, imitando, no plano material, a ética messiânica
(Deus). Dai, o caráter místico da figura do , médico. Ser
médico equivale a ter um parentesco com Deus. E ser amigo de
Deus. Quando pensamos em Deus, temos fé e razão para
acreditar que ele veio ao mundo para nos salvar e nos
permitir uma outra vida, de natureza espiritual, continua e
eterna.
Quando a doença nos ameaça e temos necessidade do médico,
manifesta-se o instinto de permanecer vivo, mesmo quando se
aguarda a eternidade com sinceridade. O médico está atento e
pronto para analisar todas as vertentes do ser humano:
biológica, psicológica, sociocultural, em evolução, de modo
a ser instrumento para curar, aliviar e consolar sempre. E o
apóstolo da saúde, que penetra no interior dos lares como
luz e faixa incandescente de esperança para ouvir, conviver
e combater a dor do doente, que pertence a uma constelação
familiar também incomodada e apreensiva diante da doença,
que ameaça a vida e poderá causar a morte. Ser médico
equivale, mesmo, a ter um parentesco com Deus, porque o
paciente, no pãnico e na fobia da morte, internaliza a
figura do médico como a esperança de continuar vivo. Assim,
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no cotidiano, ele reconhece também a oportunidade de ser
humilde e servir a Deus e aos homens. Ele se converte para O
bem através de verdades fundamentais, que o fazem exercer
com fé e razão a difícil arte e ciência de curar. A medida
que a medicina se torna mais científica e usa alta
tecnologia, ela se desumaniza. O doente é identificado
através de um número e equiparado a uma máquina; sim, é uma
máquina afetiva. Chora, ri, tem um passado geralmente cheio
de sofrimento e lamentações, um presente repleto de
incertezas e um futuro pleno de esperanças. O computador não
substitui o médico. O mais importante é atender o doente com
humanismo e, se possivel, usar a tecnologia, entendendo o
homem como matéria, espírito, cultura e experiência.
Finalmente, parabéns aos médicos, pela perseverança em
enfrentar o desafio de exercer essa nobre profissão no
Brasil de hoje. Parabéns pela resistência, parabéns-
- Os Deputados Bené Guedes e Ivo José proferem discursos,

que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, presentes nas galerias, ontem, tive a
oportunidade, conversando com vários jornalistas, de
externar a minha posição em relação á proposta do Sr.
Presidente da República. Dr. Itamar Franco, no que diz
respeito à realização de eleições gerais, a fim de sairmos
da crise política em que nos encontramos.
Portanto, venho aqui, a esta tribuna, para explicar meus
argumentos, a fim de que as notas taquigráficas possam
esclarecer os fatos que não saem a fundo para toda a
imprensa. Isto é normal, embora a matéria do jornal "Hoje em
Dia" tenha sido fiel às minhas palavras e pensamentos.
Em primeiro lugar, esse mar de lama, na verdade, não surgiu

agora, pois sua existência é conhecida há muito tempo. Assim
sendo, faço a seguinte indagação: o que não acontecia neste
País, nos anos de 70, 72, 74, quando entrou muito dinheiro
no Brasil e tal dinheiro constituiu-se no que é, hoje, a
nossa divida externa, financiando projetos como a
Transamazônica, a Ferrovia do Aço, a Ponte Rio-Niterói e
coisas desse género? Será que não havia corrupção? Será que
não aconteciam problemas ali, numa época em que nada podia
vazar, pois a censura era quase que absoluta? Os problemas
agora vêm á tona. Entretanto, será que o Congresso vai
proceder a uma apuração rigorosa?
No inicio do ano, ás vésperas do plebiscito sobre a forma
de governo, estourou o escãndalo da perfuração de poços
artesianos. O próprio Presidente da Câmara admitiu que poços
haviam sido perfurados em sua propriedade. E o que
aconteceu? Aquela época, exatamente no dia 15 de abril,
apresentei, neste Plenário, quatro requerimentos solicitando
que fosse encaminhado ao Secretário de Agricultura. Pecuária
e Abastecimento de Minas Gerais o pedido do fornecimento de
uma lista de beneficiados públicos e privados com o trabalho
de perfuração de poços artesianos no Estado de Minas Gerais.
Esse requerimento foi também endereçado à COPASA, à CAMIG e
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à RURALMINAS. Até hoje esses requerimentos não foram
votados. Eles sumiram nas gavetas da Assembléia. Tivemos
informações, extra-oficiais, de que algumas pessoas,
inclusive políticos, Deputados, estavam sendo beneficiados
pelo trabalho subsidiado de empresas estatais, perfurando
Poços em suas propriedades.
Então, essa é a minha dúvida. Ficamos diante de dois

opostos: entre a cruz e a caldeirinha. De um lado, abrir o
Congresso para uma fiscalização externa me cheira a 1PM -
Inquérito Policial Militar - de triste memória, que acho que
não é o caso, pelo contrário, o Congresso tem que ter a sua
soberania. Fazer isso seria uma interferência indevida, mas,
por outro lado, esperar que o Congresso apure e aponte os
culpados; dará resultado? Pode ser que dois ou três sejam
punidos e como fica o resto? A questão do Orçamento é muito
mais séria do que uma simples troca de influência, porque,
além do Orçamento, temos a execução do Orçamento no Estado
de Minas Gerais. No ano passado participamos de vários
acordos na votação do Orçamento, aprovamos emendas, e onde
estão elas? A maioria delas não foi executada. Então, de que
adiantou constar no Orçamento? Espero que as averiguações
dessa CPI se aprofundem e que surjam pistas de como aumentar
o controle social sobre o Orçamento. A idéia do Presidente
da República não nos assusta porque sou parlamentarista
convicto e, no parlamentarismo, é exatamente isso que
acontece. Num momento de crise, dissolve-se o Congresso.
Esse é o caminho certo. A crise que vivemos, hoje, não é só
de corrupção em nível de comissão de Orçamento no Congresso
Nacional. As próprias autoridades governamentais reconhecem,
publicamente, que o Estado arrecada menos de 50% do que tem
direito de arrecadar, ou seja, que a sonegação dos impostos
chega ás raias de 50%. E por isso que o Estado não realiza
as tais obras sociais, e fica tudo na mesma. Quer dizer, um
Governo que enfrenta uma realidade como esta e não toma
nenhuma providência está fraco, ele está sem condições de
administrar o Pais. E isso o que estamos vendo. São
denúncias atrás de denúncias, corrupção atrás de corrupção,
aprofundando a crise de governabilidade e caminhando, cada
vez mais, para a ingovernabilidade. Temo, Srs. Deputados,
que o povo não tenha paciência de esperar as eleições de 3
de outubro de 1994. Temo, também, que a sociedade brasileira
seja enganada e levada, pelas forças de esquerda contrárias
à realização de eleições, a apoiar um golpe militar, um
fechamento das instituições parlamentares, das instituições
democráticas. E, infelizmente, se esta Casa for fechada,
sairemos daqui sob vaias. Se o Congresso Nacional for
fechado, temo que aconteça a mesma coisa, porque a
manifestação nas urnas de 1990 já nos deu um recado enorme:
50% por cento de votos brancos e nulos para Deputados
Federais, Estaduais e Senadores. Temo que o Congresso não
consiga levar essas investigações ás últimas consequências ç
que o descrédito da classe política aumente ainda mais. E
evidente que não queremos que a realização de eleições
gerais funcione como cortina de fumaça. Não é isso. Que
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continuem todas as investigações, todas as comissões
parlamentares de inquéritos, quebra de sigilo bancário de
todos os homens públicos do Brasil. Tudo isso é positivo,
mas com eleições o mais rápido possível, a fim de evitar que
não tenhamos eleições em 3 de outubro de 1994. Esse é o meu
grande medo. E acho que, infelizmente, a maioria do povo
brasileiro pode ser vitima e objeto de uma manipulação, de
uma campanha para que essa opinião pública venha apoiar a
não realização de eleições. Aliás, o parlamento anda em
baixa no mundo inteiro. Temos os exemplos dos países do
Leste Europeu. Esses exemplos estão ai para nos alertar.
Então, acho que a eleição seria um bom remédio e, como
disse, no parlamentarismo isso não é traumático, é uma coisa
essencial. Há crise de governabilidade, dissolve o
Congresso, eleições, novo Governo e a saída do mar de lama.
Com eleições. Muito obrigado.
O Deputado José Bonifácio - Profere discurso, que será
publicado em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa do Consumidor - aprovação do Requerimento no
3.398/92. do Deputado Geraldo da Costa Pereira (Ciente.
Publique-se); pelo Deputado Tarcisio Henriques - falecimento
do Sr. João Vieira de Carvalho, em Cataguases; pela Deputada
Maria Olivia - falecimento de Moema Perillo Fernandes, em
Lagoa da Prata (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - D Deputado Geraldo Rezende requer seja o
Projeto de Lei ng 1.624/93, de autoria do Sr. Governador do
Estado, anexado ao Projeto de Lei ng 1.644/93, de iniciativa
popular, encaminhado anteriormente à Mesa, por tratar-se de
matéria semelhante. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XIII, do art. 224 do Regimento
Interno.
Requerimento da Comissão Especial que está verificando a
situação dos conjuntos habitacionais construídos no Estado
de Minas Gerais a partir de 1990, em virtude de graves
denúncias a eles referentes, como superfaturamento, até a
qualidade da construção, solicitando a prorrogação por 30
dias do prazo de funcionamento da comissão. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2? 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.
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Ivo José.

Questão de Ordem
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, não havendo "quorum'

para encaminhar a votação, solicito a V. Exa. que encerre,
de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo 'quorum' para continuar os
trabalhos, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 18 horas,
destinada ao prosseguimento do Seminário Legislativo Aguas
de Minas, que tratará do tema Gestão e Uso Múltiplo, bem
como para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 91h30min,
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 ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NO 35/93.
DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO 0 79 DO ART.
36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As quinze horas e quatorze minutos do dia cinco de julho de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1
os Deputados Ajalmar Silva, Jorge Eduardo, Maria Olivia.
Agostinho Patrus, Milton Salles (substituindo este ao
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), Péricles Ferreira (em substituição ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB). Célio de
Oliveira, José Braga, Ronaldo Vasconcellos, Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Pereira, por
indicação da Liderança do PT) e Adelmo Carneiro Leão,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara abertos os
trabalhos, informa que esta reunião tem a finalidade de
apreciar o Parecer para ao 2Q Turno da Proposta de Emenda á
Constituição ng 35/93 e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência suspende a reunião por 30 minutos para que possa
ter prosseguimento a reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. As 151h44min, com a presença dos
Deputados mencionados, a Presidência reabre os trabalhos, e
torna a suspendê-los por 30 minutos. Às 16h14min, reúnem-se
no Plenarinho 1 os Deputados, Ajalmar Silva, Jorge Eduardo,
Sebastião Costa, Maria Olivia, Agostinho Patrus
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro por
indicação da Liderança do PFL), Péricles Ferreira (em
substituição ao Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da
Liderança do PSDB), Cêlio de Oliveira e Adelrno Carneiro
Leão, membros da comissão supracitada. Havendo número



704

regimental, a Presidência reabre os trabalhos e, na ausência
do Relator, Deputado Bonifácio Mourão, redistribui a matéria
ao Deputado Agostinho Patrus. Este emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição ng 36/93. no 2Q turno, na forma do vencido,
com a Emenda ng 1. Submetido a discussão e a votação, é o
parecer aprovado. 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 Ajalnar Silva que procede à leitura da
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Maria Dlivia, Presidente - José Braga - Ronaldo
Vasconcelios - Ajalmar Silva - Jorge Eduardo - Agostinho
Patrus - Adelmo Carneiro Leão - Marcos Helênio - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Célio de Oliveira.
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.948
(Ex-PROJETO DE LEI No 1.420/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE REORGANIZA O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPEM-MG - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
seis de agosto de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se
no Plenarinho 1 os Deputados Eduardo Brás (substituindo o
Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do
PSDB), Tarcísio Henriques (em substituição ao Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Márcio
Miranda e Antônio Fuzatto, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Márcio Miranda, assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Fuzatto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a presente reunião se destina a apreciar o parecer sobre
o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.948. Na ausência do
Relator, Deputado Sebastião Costa, é a matéria redistribuída
ao Deputado Eduardo Brás, que emite parecer pela manutenção
do veto oposto as art. 14, da Proposição de Lei ng 11.948.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Registra-se o voto contrário do Deputado Antônio Fuzatto. A
Presidência suspende a reunião por alguns instantes para a
lavratura da ata de encerramento dos trabalhos da comissão.
Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado
Tarcisio Henriques 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, 26 de agosto de 1993.
Márcio Miranda, Presidente - Eduardo Brás - Tarcísio

Henriques - Antônio Júlio.
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ATA DA isa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove 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 Marcos Helênio, Márcio
Miranda e Roberto Amaral, membros da comissão supracitada-
Encontram-se presentes também os Deputados Gilmar Machado e
Geraldo Rezende. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. O Presidente passa á 2 parte
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da
comissão. O Deputado Marcos Helênio apresenta três
requerimentos. No primeiro, solicita seja formulado pedido
à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal nesta
Capital, para que preste informações, por intermédio do
Gerente de Hipoteca e Habitação, Dr. Haroldo Dias Lanza,
acerca de conjuntos habitacionais. No segundo, solicita
sejam encaminhadas ao Dr. Carlos Gomes, Procurador do
Sindicato dos Servidores da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais - SINOPOL -, cópias de notas taquigráficas relativas
âs reuniões desta comissão em que se discutiram assuntos
referentes á Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais
de Trânsito de Minas Gerais, bem como cópias dos Ofícios ns
CB 2.833/93, de 26/5/93, e 3.277 Gab/SESP/MG, remetidos a
esta comissão pelo Secretário da Segurança Pública e
Presidente do Conselho Administrativo da Caixa, Or. José
Rezende de Andrade. No último requerimento, o Deputado
solicita sejam remetidas á Procuradoria-Geral da República e
à Promotoria de Defesa do Consumidor - PROCON Estadual -
cópias das notas taquigráficas da presente reunião, para que
esses órgãos tomem as medidas cabíveis diante das denúncias
formuladas pelos mutuários de Minas Gerais. Em seguida o
parlamentar passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda.
Este submete a votação os mencionados requerimentos, que são
aprovados. O Deputado Marcos Helênio reassume a Presidência
e esclarece que a reunião destina-se a realizar audiência
pública com entidades da sociedade civil e com órgãos
públicos estaduais e municipais, com o objetivo de se
verificarem as irregularidades existentes na execução de
programas habitacionais do Município de Uberlândia, visando
a subsidiar o processo legislativo. O Presidente registra a
presença dos seguintes expositores: Dr. Domingos José de
Souza Monteiro, Gerente de Habitação da SUREG, representante
do Dr. Renato António Mansur, Superintendente Regional da
Caixa Económica Federal em Uberlãndia; Dr. Francisco Carlos
Antonello, Gerente de Engenharia da SUREG; Dr. Paulo Sérgio
Ferreira, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Triângulo e Alto Paranaíba - SINDUSCON -; Dr.
Orlando Pinto Guimarães, Presidente da Empresa Municipal de
Urbanização - EMCOP -; os Srs. Onofrede Oliveira, Lisa
Prado e Aniceto Ferreira, Vereadores à Câmara Municipal de
Uberlândia; e Sr. Elcio Lúcio Garcias, Coordenador Estadual
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em defesa dos Mutuários de Conjuntos Habitacionais
Populares. O Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento
que deu origem a esta audiência, tece considerações
relativas ao objetivo , da reunião e concede a palavra,
inicialmente, ao Sr, Elcio Garcias, que apresenta denúncias
sobre o superfaturamento por parte das construtoras e a
qualidade dos imóveis. O expositor aborda o tema das
irregularidades no Plano de Ação Imediata para Habitação
Popular - PAIH -, citando os diversos casos, como os dos
conjuntos habitacionais de Montes Claros, Bocaiúva, Itaúna,
Contagem, Betim, Uberlândia e outras cidades. Logo apôs, o
Or. Domingos Monteiro presta esclarecimentos sobre a falta
de provas e de denúncias formais encaminhadas à SUREG. Os
Vereadores fazem suas colocações, citando diversas
irregularidades na execução de programas habitacionais em
Uberlândia. Outros expositores discorrem sobre as questões
do superfaturamento das obras e do sistema de prestações
das unidades habitacionais, que são uma preocupação
constante dos mutuários de nosso Estado. Após as explanações
dos convidados, o Presidente passa a palavra aos líderes
comunitários para que façam suas indagações, conforme consta
nas notas taquigráficas. O Deputado Gilmar Machado, que
representou, na reunião, a comissão especial que irá
verificar a situação dos conjuntos habitacionais do Estado
em relação á qualidade da construção e aos custos, afirma
que problemas desse tipo têm ocorrido em vários municipios.
Terminados os debates, o Presidente sugere seja realizada
uma reunião com o Dr. Domingos Monteiro, da Superintendência
Regional da CEF em Uberlãndia, e sua equipe, para que possam
solucionar os problemas de habitação, corrigindo aquilo que
tenha lesado determinadas pessoas- Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
convidados, dos Deputados e das demais pessoas, convoca os
membros desta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria

Olivia.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÕRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS
CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS NO ESTADO DE MINAS
GERAIS. A PARTIR DE 1990, PELOS PROGRAMAS COOPHAB, PAIH,
PEP E PROÁREAS, FINANCIADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
EM VIRTUDE DO GRANDE NÚMERO DE DENUNCIAS REFERENTES AOS
MESMOS, AS QUAIS VÃO DESDE O SUPERFATURAMENTO ATÉ A
QUALIDADE DAS CONSTRUÇOES
As onze horas do dia vinte e oito de setembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Márcio Miranda,
Dilzon Meio e Gilmar Machado, membros da comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Dilzon Melo, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e
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o Vice-Presidente, designar o Relator e programar os
trabalhos. A Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Márcio Miranda para
atuar como Escrutinador. Apurados os votos, são eleitos
Presidente o Deputado Anderson Adauto e Vice-Presidente o
Deputado Dilzon Melo, ambos com quatro votos. Na condição
de Presidente 'ad hoc", o Deputado Dilzon Melo convida o
Deputado Anderson Adauto a tomar assento á mesa e o empossa
no cargo de Presidente; este, por sua vez, empossa o
Deputado Dilzon Melo no cargo de Vice-Presidente. O
Deputado Anderson Adauto agradece a escolha de seu nome e
designa como Relator o Deputado Gilmar Machado. Passa-se,
então, à programação dos trabalhos da comissão e, com a
concordância de todos os membros, fica decidido que ela se
reunirá ordinariamente todas as terças-feiras, às 11 horas-0
 Deputado Márcio Miranda apresenta requerimento,
solicitando aos Presidentes das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Defesa Social que encaminhem à comissão
cópias de todos os documentos de posse dessas comissões
referentes ao assunto objeto dos trabalhos. Colocado em
votação, o requerimento é aprovado por unanimidade.
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. 19 de outubro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo - Márcio Miranda
- Gilmar Machado.
ATA DA 26g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda
e Geraldo Rezende, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente lê correspondência enviada a esta
comissão pelo Sr. Mílton Martins Santos, em que encaminha
cópia do processo civel contra o Estado de Minas Gerais. Lê,
também, correspondência encaminhada pela Prefeitura
Municipal de Uberaba, em resposta ao Oficio no 1.635/93, de
6/9/93, contendo informações sobre crianças em situação de
risco e adolescentes autores de ato infracional. Ato
contínuo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia, a saber: com pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Márcio Miranda, os Requerimentos ngs 4.743, 4.744 e
4.745/93. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados esses requerimentos. D Presidente informa aos
demais parlamentares que a reunião do Fórum Mineiro em
Defesa da Vida se realizará no próximo dia 6. às 17 horas,
no 22g andar do Edifício Tiradentes, e os convida a
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participar dessa reunião, para dar prosseguimento á
discussão do tema "Os Meninos e as Meninas em Situação de
Risco . 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, 21 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Antônio

Genaro - Geraldo Rezende.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS
Às dez horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Márcio
Miranda. Não havendo " quorum, a Presidência deixa de abrir
• reunião e convoca os Deputados que compõem a comissão para
• ordinária, a ser realizada no próximo dia 21, quinta-
feira, às 10 horas.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Presidente - Márcio Miranda.
ATA DA 2% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLtTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Ás dez horas e quinze minutos do dia trinta de setembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Paulo Pettersen e
Ailton Vilela, membros da comissão supracitada Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Paulo
Pettersen que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente acusa o recebimento do oficio do Deputado Jamil
Murad, Líder do PC do 6, da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, no qual comunica o encaminhamento da Moção ng
55, de sua autoria, ao Presidente da República e ao
Congresso Nacional com vistas a que impeçam a aprovação de
qualquer legislação que vise a diminuir as funções da
PETROBRAS, e envia a correspondência à Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa para que seja formulada resposta de
apoio à moção que será submetida á apreciação dos membros da
comissão na próxima reunião. A seguir, a Presidência
distribui as matérias constantes na pauta, encerra a la
parte da reunião e passa á 2a parte, submetendo á apreciação
dos membros da comissão proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Os Deputados Ailton
Vilela, Relator do Requerimento ng 4.690/93, e Paulo
Pettersen, Relator do Requerimento ng 4-771/93, emitem
pareceres orais favoráveis á aprovação das matérias.
Colocados em votação, são esses requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece _a
presença dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de outubro de 1993.
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Eduardo Brás, Presidente - José Maria Pinto - Miguel
Barbosa.
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia cinco de outubro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados António Pinheiro, Maria José Haueisen, Célio de
Oliveira, Ronaldo Vasconcellos e Cléuber Carneiro, membros
da supracitada comissão. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, assume a direção dos trabalhos a
Deputada Maria José Haueisen, que solicita ao Deputado
Antônio Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidente informa que foram distribuídos o
Projeto de Lei no 1.665/93 à Deputada Maria José Haueisen;
os Projetos de Lei nos 1.675 e 1.677/93, ao Deputado Célio
de Oliveira; os Projetos de Lei nos 1.661, 1.662, 1.663,
1.664, 1.668, 1.669, 1.670, 1.673, 1.678, 1.679 e 1.680/93.
ao Deputado Antônio Pinheiro; os Projetos de Lei nos 1.660,
1.671 e 1.672/93, ao Deputado Clêuber Carneiro; o Projeto de
Lei no 1.674/93, ao Deputado Geraldo Rezende; e o Projeto de
Lei no 1.676/93, projeto de resolução do Deputado Roberto
Carvalho, e o Projeto de Lei Complementar no 29/93, ao
Deputado Ermano Batista. Informa, ainda, que foram
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nos
1.248, 1.484, 1.539, 1.557, 1.558, 1.604 e 1.606/93. 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, a Deputada Maria
José Haueisen emite parecer sobre o Projeto de Lei no
1.296/93, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria, na forma do
Substitutivo no 1. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira
procede à leitura do parecer do Relator, Deputado Geraldo
Rezende, sobre o Projeto de Lei no 1.522/93, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, na forma do Substitutivo no 1.
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 emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.630 e 1.637/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.622/93, com a Emenda no 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen
emite pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.476, 1.520,
1.578 e 1.626/93. Postos em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. Com  a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite parecer sobre o Projeto de
Lei no 1.556/93, concluindo pela constitucionalidade, pela
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legalidade e pela juridicidade da matéria. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Pinheiro procede á leitura do parecer do
Relator, Deputado Geraldo Rezende, sobre o Projeto de Lei n
1.636/93, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidente 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, 19 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro - Maria José Haueisen - Ermano Batista. , -
ATA DA 76 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, José Leandro, Jorge
Eduardo e Márcio Miranda, membros da comissão supracitada-
Encontram-se presentes, também, os Deputados Péricles
Ferreira e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência faz a
leitura da correspondência e, a seguir, solicita ao Deputado
Márcio Miranda que proceda à leitura do relatório referente
à visita ao Hospital Medicor. O Deputado Péricles Ferreira
tece comentários acerca do relatório. Ato continuo, o
Presidente passa à 2ü parte da reunião, com a discussão e a
votação de proposições da comissão. O Deputado Péricles
Ferreira apresenta requerimento no qual solicita que a
Comissão de Saúde tome providências para que seja divulgado
o relatório sobre a visita ao Hospital Medicor. Submetido a
votação, é este requerimento aprovado. O Deputado Jorge
Hannas apresenta requerimento em que solicita seja a cópia
do relatório sobre a visita ao Hospital Medicor enviada à
direção do hospital e ao Diretor responsável pelo editorial
"Cidades", do jornal "Estado de Minas". Na fase de votação,
o Deputado Márcio Miranda assume a Presidência, em virtude
de o requerimento ser de sua autoria. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Receberam pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os
Projetos de Lei nos 1.167/92, 1.385, 1.389, 1.423, 1.440,
1.478 e 1.489/93, esses três últimos na forma do vencido no
l Q turno, e 1.497/93, este com a Emenda 

no 
1, todos no 2Q

turno. Receberam pareceres favoráveis do Relator, Deputado
José Leandro, os Projetos de Lei nos 1.197/92 e 1.435/93,
ambos na forma do vencido no lQ turno, 1.387, 1.416, 1.415,
1.425 e 1.455/93, todos no 2Q turno, e 1.530 e 1.531/93,
ambos no lQ turno. Receberam pareceres favoráveis do



vã.'

Relator, Deputado Jorge Eduardo. os Projetos de Lei flQS
1.381, 1.383, 1.411, 1.422/93, este na forma do vencido no
lg turno, 1.485 e 1.488/93, todos no 2g turno, 1.200/92,
este com as Emendas ngs 1 e 2, e 1.519 e 1.536/93, todos no
lg turno. Receberam pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ngs 1.412/93, este
na forma do vencido no lg turno, 1.438 e 1.449/93, todos no
2g turno. 1.382 e 1.432/93, ambos com as emendas que
receberam o ng 1, 1.491, 1.538 e 1.547/93, todos no lQ
turno. Submetidos a discussão e a votação, cada uma por sua
vez, são essas matérias aprovadas. Em virtude de haver
proposição de autoria do Deputado Jorge Hannas, este passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Márcio Miranda. O Deputado
Márcio Miranda passa a palavra ao Deputado Wilson Pires,
Relator do Projeto de Lei ng 1.515/93, no lo turno, que
emite parecer favorável á aprovação, com a Emenda no 1.
Submetido a discussão e a votação, é esta proposição
aprovada. A seguir, o Deputado Adelrno Carneiro Leão
solicita sejam convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei ngs 1.393 e 1.454/93, pedido deferido pela
Presidência. O Deputado José Leandro solicita seja
convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei no
1.426/93, o que é deferido pelo Presidente, O Deputado Jorge
Eduardo solicita seja convertido em diligência ao autor o
Projeto de Lei no 1.428/93, o que é deferido pelo
Presidente. Logo após, a Presidência passa à discussão e á
votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.362, 1.373, 1.379, 1.364, 1.361, 1.236 e 1.226/93, 866
e 961/92 e 643/91, os quais 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, 20 de outubro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão - Márcio Miranda - Wilson Pires.
ATA DA 17g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
ÇULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As doze horas do dia seis de outubro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem •na Sala das Comissões os
Deputados Francisco Ramalho, Bernardo Rubinger (substituindo
este ao Deputado Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança
do PMDB), Agostinho Patrus (em substituição à Deputada Elisa
Alves, do PSC, por indicação da Liderança do BRD), Adelmo
Carneiro Leão (em substituição ao Deputado Gilmar Machado,
por indicação da Liderança do PT) e Cêlio de Oliveira,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a presente reunião tem por
finalidade apreciar o parecer para o lg turno do
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei ng 1.592/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de bolsa-
auxilio no âmbito do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM -, e dá outras providências. A Presidência solicita
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ao Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente redistribui o referido
projeto ao Deputado Célio de Oliveira para que emita parecer
sobre o Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 1.592/93. O
Relator solicita prazo regimental, o que é deferido pelo
Presidente, que suspende os trabalhos e informa que a
reunião será reaberta às 141h30min. No horário previsto,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cóssimo
Freitas. Francisco Ramalho, Célio de Oliveira, Maria José
Haueisen e Agostinho Patrus (substituindo este à Deputada
Elisa Alves, do PSC, por indicação da Liderança do BRD).
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Cássimo
Freitas, reabre a reunião. Na impossibilidade de dar
continuidade aos trabalhos, o Deputado Cõssimo Freitas passa
a Presidência ao Deputado Francisco Ramalho, que registra a
presença do Deputado Bernardo Rubinger em substituição ao
Deputado C6ssimo Freitas. por indicação da Liderança do
PMDB. Comparecem, também, á reunião, os Deputados Antônio
Pinheiro, Hely Tarquinio, Marcos Helênio e Adelmo Carneiro
Leão. O Presidente passa a palavra ao Relator, Deputado
Célio de Oliveira, que emite parecer favorável à rejeição do
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei no 1.592/93. Na fase de
discussão do parecer houve amplo debate entre os
parlamentares presentes. Submetido a votação, é o parecer
pela rejeição aprovado, com voto contrário da Deputada Maria
José Haueisen. Cumprida a finalidade da reunião, 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, 19 de outubro de 1993.
Cõssimo Freitas, Presidente - Elisa Alves - Gilmar Machado
- Ambrõsio Pinto - Antônio Pinheiro.
ATA DA 88g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amara], João Marques,
Tarcisio Henriques e Márcio Miranda (substituindo estes dois
últimos, respectivamente, aos Deputados José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB, e Jaime Martins, por
Indicação da Liderança do BRD), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Vice-Presidente,
Deputado Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Tarcísio Henriques Que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência esclarece ter a
reunião a finalidade de apreciar a pauta e designa o
Deputado João Marques para relatar o Projeto de Lei n
954/92, no 2g turno, e as aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades, cedidos pelos
Deputados que se seguem: Associação Comercial e Industrial
de Carmo do Paranaiba, Ajalmar Silva; Conselho Comunitário
do Povoado de Agua Boa, de Salinas, Geraldo Santanna; Casa
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da Memória do Vale São Francisco e Lions Clube de Januária,
Clêuber Carneiro; e Sociedade Vila dos Pobres Santo Antônio,
de Caxambu, José Militão. Logo após, a Presidência
redistribui as matérias sobre aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais ao Deputado Tarcísio
Henriques. Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se á ia
fase da Ordem do Dia. D Deputado Roberto Amaral, na condição
de Presidente, apresenta projeto de resolução de autoria
desta comissão, que distribui subvenções para o exercício de
1993, com recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas
Gerais, a que se refere a Lei no 6.265, de 18/12/73, com as
alterações posteriores, e dá outras providências. Em
seguida, todos os membros subscrevem o projeto que é
encaminhado ao Plenário para normal tramitação. Logo após, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Tarcísio Henriques,
que emite pareceres sobre as aplicações de recursos oriundos
de subvenções sociais da Caixa Escolar Antônio da Rosa, de
Oliveira; Sociedade dos Amigos do Bairro Cristóvão, de
Barbacena; Conferência de São Vicente de Paulo, de Pedralva;
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Alto Bom
Jesus, de Curvelo; Caixa Escolar Cláudio Pinheiro de Lima e
Vista Alegre Country Clube, de Cordisburgo; COLMEIA - Centro
de Educação e Profissão, de Belo Horizonte; Associação de
Prevenção e Combate ao Câncer - APRECC-, de Teôfilo Otóni
Fundação Educacional Clarice Albuquerque, de Montes Claros;
Creche da Ação Social da Paróquia Bom Pastor, de Belo
Horizonte; Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios, de Ubá;
Caixa Escolar São Benedito, de Uberaba; Santa Casa de
Misericórdia, de Belo Horizonte; do Instituto de
Desenvolvimento Agro-industrial, de Cataguases, e das Obras
Sociais São Jorge, de Belo Horizonte. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convoca-os para a próxima reunião ordinária.
Determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Renato - Baldonedo

Napoleão - Sebastião Costa - Romeu Queiroz - Raul Messias.
ATA DA 349 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte de outubro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Maria Olivia, membros da comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Bernardo Rubinger. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria
Olivia que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. O Presidente leva ao conhecimento dos Deputados
as correspondências encaminhadas a esta comissão pelo PROCON
de Goiás e de Rondônia e pela Caixa Econômica Federal de
Uberlândia. A Presidência informa, ainda, que a comissão
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recebeu avulso do Projeto de Lei flQ 1.697/93, que contém a
proposta orçamentária do Estado para o exercido de 1994,
esclarecendo que o prazo para recebimento de emendas desse
projeto foi prorrogado até o dia 4/11/93. O Presidente passa
á distribuição de matérias, informando aos presentes que
foram designados Relatores dos Projetos de Lei ngs 1.034/92,
a Deputada Maria Olivia; 1.327 e 1.494/93, o Deputado Márcio
Miranda. Encerrada a 

lê parte da reunião, a Presidência
passa á discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. A Deputada
Maria Olivia, Relatora do Projeto de Lei nQ 1.034/92, no lQ
turno, opina pela aprovação da matéria, com as Emendas do ng
1 ao 3. Submetido a discussão e votação é o parecer
aprovado. O Deputado Márcio Miranda, Relator do Projeto de
Lei ng 1.327/93, no rn turno, opina pela aprovação do
projeto. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio
apresenta a proposta de Emenda ng 1. Em virtude de a
proposta de emenda ser de sua autoria, esse parlamentar
passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda. Submetida a
discussão e votação, é aprovada a proposta de Emenda nQ 1. O
Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos e suspende a
reunião por 10 minutos, para que o Relator, Deputado Márcio
Miranda, elabore a nova redação do parecer sobre o Projeto
de Lei nQ 1.327/93, nos termos do aprovado. Esgotado o prazo
concedido, o Presidente reabre os trabalhos com a presença
dos seguintes Deputados: Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Maria Olivia. O Deputado Márcio Miranda procede á leitura da
nova redação do Parecer para o 1Q Turno do Projeto de Lei ng
1.327/93, com a Emenda nQ 1, a qual é subscrita pelos
Deputados desta comissão. Em seguida, o Deputado Mãrcio
Miranda procede á leitura do parecer sobre o Projeto de Lei
ng 1.494/93. no lQ turno. Nesta oportunidade, o Presidente
Informa que essa matéria passa a ser objeto de vista da
Presidência, para melhor análise. Na seqüência dos
trabalhos, o Presidente passa à discussão e votação de
proposição que dispensa a apreciação do Plenário. A
Presidência submete a votação o Requerimento nQ 3.398/92,
nos termos da Deliberação ng 487 da Mesa da Assembléia, o
qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
convoca-os para a reunião extraordinária a se realizar no
dia 21/10/93. às 9h15min, com o objetivo de se apreciar o
Parecer para o lg Turno do Projeto de Lei ng 1.494/93, do
Deputado Bernardo Rubinger, que modifica a Lei ng 7.399. de
lg/12/78, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Glycon Terra
Pinto - Bernardo Rubinger.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.447/93
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, tem por finalidade transferir 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, á Comissão de Constitução e Justiça, que emitiu
parecer pela sua legalidade, juridicidade e
constitucionalidade. Prosseguindo sua tramitação regimental,
foi o projeto encaminhado á Comissão de Meio Ambiente, que
emitiu parecer pela sua aprovação, na forma proposta. Nos
termos do art. 103, X, do Regimento Interno, vem, agora, a
esta comissão para receber parecer.

Fundamentação
A Constituição da República, no seu art. 158, parágrafo

único. II; a Lei Complementar ng 63/90 e, ainda, a
Constituição Estadual, no seu art. 150, lg, II, remetem à
legislação ordinária as disposições - atinentes á repartição
aos municípios de até 114 do imposto proveniente do valor
adicionado nas operações relativas ã circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços.
A proposta em causa visa, exatamente, a regulamentar este
último dispositivo ao procurar contemplar a transferência de
5% (perfazendo 1.25% do total do ICMS cabível aos
municípios) do aludido recurso aos municípios que se
encontrarem na situação de ter de arcar com os custos de
preservação de parte de seu território que seja considerado
como unidade de conservação ambiental ou área de proteção
de manancial hidrico de abastecimento público. Esse
critério parte do princípio de que a preservação ambiental,
na realidade prática, gera ônus.
O projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação, merecendo
prosperar nesta Casa. Todavia, a fim de adequá-lo à
sistemática tributária vigente e de permitir a melhor
aplicabilidade da lei, estamos apresentando as Emendas ngs
1 e 2.

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

nQ 1.447, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.
EMENDA NQ 1

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Ficam destinados 5% (cinco por cento) dos

recursos de que trata o inciso II do f l Q do art. 150 da
Constituição Estadual aos municípios que abriguem, no todo
ou em parte:

- unidade de conservação ambiental ou
II - área de proteção de manancial de abastecimento público

reconhecida pelo órgão estadual competente.
l Q - Para efeito do disposto nesta lei, entende-se como

unidade de conservação ambiental aquela criada pelo poder
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público federal, estadual ou municipal com a finalidade de
resguardar atributos excepcionais da natureza ou de
conciliar a proteção integral da flora e da fauna com sua
utilização para objetivos educacionais, recreativos ou
científicos, em especial a categoria de uso indireto
definida no art. 10 da Lei ng 10.561, de 1991, que dispõe
sobre a política florestal mineira.

2Q - O cumprimento do disposto no "caput deste artigo se
dará sem prejuízo da compensação financeira de que trata a
Lei ng 11,042, de 15 de janeiro de 1993.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao 'caput" do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - Os recursos de que trata o 'caput" do art. lg

serão transferidos de acordo com a Lei Complementar ng 63.
de 11 de janeiro de 1990, e com a observância do seguinte:".
Sala das Comissões. 21 de outubro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - José Renato, Relator - Romeu

Queiroz - Raul Messias - Sebastião Costa - João Marques -
Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.230/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre os valores de vencimentos dos
cargos dos membros do Ministério Público e dá outras
providências.
O projeto foi aprovado, no lg turno, com as Emendas do nQ 2
ao 4 e com a Subemenda ng 1 á Emenda ng 1. Agora, volta a
matéria a esta comissão a fim de receber parecer para o 2g
turno e para que se elabore a redação do vencido, que segue
anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
epigrafe, aperfeiçoada com as referidas emendas, não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, á
sua aprovação. As despesas decorrentes da execução da lei
proposta serão cobertas por crédito adicional, cuja abertura
é por ela autorizada, observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4.320, de 17/3/64.
O projeto em tela está de acordo com a legislação vigente.

merecendo prosperar nesta Casa.
Na oportunidade, apresentamos a Emenda ng 1, a fim de
transformar em cruzeiros reais o valor do crédito
suplementar previsto no referido dispositivo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1,230/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno, com
a Emenda ng 1, abaixo redigida.

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. 3o, a expressão monetária:

Cr$429.389.277.662,00 (quatrocentos e vinte e nove
bilhões trezentos e oitenta e nove milhões duzentos e
setenta e sete mil seiscentos e sessenta e dois
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cruzeiros) - pela expressão monetária:
CR$429.389.277,66 (quatrocentos e vinte e nove milhões

trezentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e sete
cruzeiros reais e sessenta e seis centavos).".
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993.
Roberto Amara), Presidente - José Renato, Relator - Raul
Messias - Romeu Queiroz - Baldonedo Napoleão - Sebastião
Costa.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.230/93

Dispõe sobre os valores de vencimentos dos cargos dos
membros do Ministério Público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os valores básicos de vencimentos dos cargos de
carreira do Ministério Público passam a ser os constantes no
Anexo 1 desta lei, observadas as datas de vigência nele
incluídas.
Art. 2o - Os proventos dos membros do Ministério Público
passam a ser os constantes no Anexo referido no artigo
anterior.
Art. 3o - Para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de até Cr$429.389.277.662,00 (quatrocentos e
vinte e nove bilhões trezentos e oitenta e nove milhões
duzentos e setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e dois
cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4 - O valor do abono-familia será o mesmo pago, a
esse titulo, aos demais servidores públicos do Estado.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas-
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO 1
(a que se refere a Lei no de de de

1993)
Quadro de Vencimentos dos Membros do Ministério Público

Cargos Valores em cruzeiros
Vigência a Vigência a
partir de partir de
lo jan/93 lo fev/93

Procurador-Geral de
Justiça
Procurador de
Justiça
Promotor de Justiça
de Entrância
Especial
Promotor de Justiça
de Entrância Final
Promotor de Justiça
de Entrância
Intermediária
Promotor de Justiça
de Entrância Inicial

30.743.630,00 38.429.640,00

30.743.630,00 36.508.060,00

29.206.440,00 34.682.660.00

27.746.110.00 32.948.530,00

26.358.800,00 31.301.100,00

25.040.860,00 29.736.040,00
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
NQ 4.675/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado em
2/9/93. Solicita o parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda acerca do
que se segue variação e valor da receita estadual nos
últimos quatro meses, relativa ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
ao Fundo de Participação dos Estados - FPE -. ao Fundo de
Exportação - FPex - e a outros institutos; discriminação
das transferências efetuadas pelo Estado aos municípios pelo
Fundo de Participação dos Municípios e por outros
institutos; valor da folha de pagamento do Estado,
discriminado por órgão; relação dos órgãos da administração
pública mineira que promoveram ajustes internos de salário
ou recomposição salarial.

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

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta!!.
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, §
2, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ..............

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário
de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade!!.
Trata-se de matéria sujeita 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 diz respeito ao mérito, entendemos que a proposição

caracteriza-se como de interesse público, tendo em vista que
as Informações solicitadas por seu intermédio constituirão
subsidio para a ação fiscalizadora do Poder Legislativo com
referência a matéria sujeita á sua apreciação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.675/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 20 de outubro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, Relator -
José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amilcar Padovani.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO
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NQ 4.773/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em
30/9/93. Pretende o parlamentar sejam solicitadas
informações ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral acerca do anteprojeto relativo à
regulamentação da aposentadoria dos Juizes de Paz.

Fundamentação
O pedido de informações a autoridades estaduais está
previsto no art. 246, XII, do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa. O respectivo requerimento sujeita-se
ao parecer da Mesa da Assembléia, consoante o estabelecido
no art. 246, c/c o art. 80, VIII, fldB, do aludido
regulamento. A competência do Poder Legislativo para
fiscalização e controle de atos do Poder Executivo inscreve-
se no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado.
Analisada sob o enfoque do mérito, entendemos que a
proposição em exame caracteriza-se como de interesse
público, tendo em vista que as informações solicitadas por
seu intermédio permitirão que esta Casa se prepare para
deliberar sobre assunto relevante, qual seja a
regulamentação da aposentadoria dos Juizes de Paz.
Julgamos necessária a apresentação de emenda para adequar
os termos do mencionado requerimento à melhor técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.773/93, com a emenda a seguir apresentada.
EMENDA Ng 1

Substitua-se a expressão ' ....anteprojeto regulamentando a
aposentadoria por anteprojeto relativo à
regulamentação da aposentadoria
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de outubro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - Roberto

Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 27 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 454? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 1.742 e
1.743/93 - Requerimentos do nQ 4.826 ao 4.834/93 -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Oilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcelios
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques
- Wanderley Avila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Ronaldo Vasconceilos, 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 Presidência passa a receber proposições.
Apresentação de Proposições

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

PROJETO DE LEI NQ 1.742/93
Declara de utilidade pública a Fundação AMAE para Educação

e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



721

Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
AMAE para Educação e Cultura, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. $ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Fundação AMAE para Educação e Cultura é uma

sociedade civil organizada com a finalidade de propugnar
pelo desenvolvimento e pelo progresso pedagógico e cultural
da comunidade.
Para atingir esse elevado objetivo, sua diretoria traçou

substancial programa de ação, em que se destacam a promoção
de pesquisas e de cursos relacionados com a finalidade da
fundação, bem como a criação e a manutenção de instituições
de ensino.
Uma das atividades mais marcantes da referida entidade é a
edição da revista "AMAE Educando", a qual já se notabiliza
entre as publicações do gênero pela alta qualidade técnica.
Confiante em que esta Casa, reconhecendo o altruismo que
permeia o trabalho que vem sendo desenvolvido pela fundação,
considerará de justiça o seu reconhecimento como de
utilidade pública, apresentamos a presente proposição, que
está acompanhada da documentação comprobatória do
cumprimento das exigências legais pertinentes à espécie.
- 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 P4Q 1.743/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Mães. Amigos e Moradores do Alterosa, com sede no Município
de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mães, Amigos e Moradores do Alterosa, com
sede no Município de Betim.
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 outubro de 1993.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Associação Comunitária de Mães. Amigos e

Moradores do Alterosa é uma entidade sem fins lucrativos que
tem por objetivo estudar os problemas da comunidade nas
áreas de saúde, educação, alimentação e habitação. Com seu
trabalho, a entidade visa a melhorar as condições de vida de
seus associados, ativando o desenvolvimento daquele bairro.
Além dessa atuação em prol do bem-estar dos moradores do

bairro, é importante ressaltar que a entidade é regida por
estatuto próprio, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, não remuneradas
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pelo trabalho que desenvolvem, conforme atesta o Juiz de
Direito da Comarca de Betim.
Verifica-se, assim, que a entidade preenche 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
NQ 4.826/93, da Comissão de Saúde e Ação Social,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário da Saúde com vistas a que seja garantido o
transporte, em ambulância, dos pacientes atendidos pela
Associação dos Doentes Renais Crónicos de Juiz de Fora que
necessitem de hemodiálise. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.827/93, do Deputado Ronaldo Vasconcel los, solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte - CDL-Jovem
pela passagem do quinto aniversário de suas atividades. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 4.828/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT - pelos 25
anos de existência. (- A Comissão de Educação.)
No 4.829/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Municipio de São Gotardo, extensivo ao Prefeito Municipal
ao Presidente da Câmara e ao Presidente do Sindicato Rural
pela passagem do 78Q aniversário da cidade. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
NQ 4.830/93. do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
abertura de linha de crédito especial, a fim de que sejam
adquiridos equipamentos de pesca para os pescadores
credenciados pela , Federação dos Pescadores do Estado de
Minas Gerais. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
NQ 4.831/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que
seja doado um laboratório de ciências à Escola Estadual
Bernardo Valadares Vasconcelos, no Municiplo de Sete Lagoas.
(- A Comissão de Educação.)
NQ 4.832/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
melhoria dos vencimentos e dos adicionais do Quadro de
Magistério e do Quadro Permanente do Estado. (- A Comissão
de Administração Pública.)
NQ 4.833/93, do Deputado José Leandro, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
elabore e se envie a esta Assembléia Legislativa projeto de
lei de incentivo ás cidades históricas consideradas
patrimônio nacional e mundial. (- A Comissão de Educação.)
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Ng 4.834/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando se
peça ao Secretário da Fazenda cópia de todas as auditorias
realizadas por esse órgão no Departamento de Recursos
Hidricos - DRH. (- A Mesa da Assembléia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste

momento, os trabalhos ordinários, nos termos do lg do art.
23 do Regimento Interno, para o encerramento do Seminário
Legislativo Aguas de Minas com a votação do documento final.
- A ata da parte da 454a Reunião Ordinária destinada ao

encerramento do Seminário Legislativo Águas de Minas, com a
votação do documento final, será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de 'quorum ,1 para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de amanhã, dia 22. às 9 horas. Levanta-se a reunião

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Antônio Pinheiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 91h16min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio
Pinheiro - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Hely
Tarquínio - Ibrahim Jacob - João Batista - Maria Olivia -
Paulo Pettersen - Roberto Amaral-

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 terça-
feira, dia 26, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A DISCUTIR ASPECTOS DA NOVA LEI DE IMPRENSA, DANDO

CONTINUIDADE AO CICLO NACIONAL DE DEBATES,
EM 14 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, Elmiro Nascimento
e Sebastião Helvécio

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente
- Palavras do Deputado Federal Pinheiro Landim - Palavras do
jornalista Geraldo Melo Corrêa - Palavras do Sr. Coordenador
- Debates com o Plenário - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h06min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelrno Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ivo
José - Jaime Martins - João Marques - José Laviola -José
Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Olivia -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O Deputado Roberto Amaral, 2g-Secretário 'ad hoc',

procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai nomear comissão de
Deputados para introduzir no recinto do Plenário as
autoridades e os convidados que se encontram no Salão Nobre.
Para compor a comissão, estão convidados os Deputados
Ajalmar Silva, Ailton Vilela e Sebastião Costa.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Convido a
tomar assento á Mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal
Pinheiro Landim, autor do novo projeto da Lei de Imprensa;
Deputado Roberto Amara], Coordenador do debate; jornalista
Geraldo Melo Corrêa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais; jornalista William Santos,
representante do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares de Minas Gerais - CEPO; jornalista Américo
Antunes, Presidente da Federação Nacional de Jornalistas
Profissionais; e o Deputado Federal Nilmário Miranda.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a discutir
aspectos da nova Lei de Imprensa, dentro da Programação do
Ciclo Nacional de Debates.

Palavras do Sr. Presidente
Dizia Rui Barbosa que entre todas as liberdades, a de
imprensa avulta como 'a mais necessária e a mais conspícua",
cabendo-lhe "a dignidade inestimável de representar todas as
outras'- E o grande político e jurisconsulto não economizava
na ênfase: Não se suprime uma liberdade senão para ocultar
a ausência das demais e estabelecer em torno dos governos
ruins o crepúsculo favorável á comodidade dos tiranos".
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E das mais oportunas a discussão que se realiza, neste
momento, em vários pontos do Pais, sobre a chamada Lei de
Imprensa. Não hesitamos em afirmar que a Lei ng 5.250, de
9/2/67, que regula a liberdade de manifestação de pensamento
e de informações no Brasil, tornou-se um diploma legal
inteiramente anacrônico. Além de não expressar os valores e
os ideais dos nossos concidadãos, ela vai de encontro às
convicções democráticas dos que vêem no autoritarismo um
obstáculo ao progresso moral e social dos povos.
O projeto de lei ora em tramitação no Congresso Nacional
poderá vir a substituir com inegável vantagem a lei em
vigor, até mesmo porque, surgido no âmbito do Poder
Legislativo, está aberto ás sugestões de todos os
interessados, para ser expungido de imperfeições e
aprimorado em todos os seus dispositivos-
0 papel da imprensa na construção e na consolidação da

democracia brasileira tem-se destacado em vários momentos da
história nacional. Para ficar apenas nos anos mais recentes,
recorde-se a sua extraordinária contribuição para mobilizar
a sociedade à época da campanha pelas eleições diretas, na
ocasião da eleição do Presidente Tancredo Neves, ou quando
da renúncia do Sr. Fernando Colior à suprema magistratura da
Nação. Entre nós, a luta pelo fortalecimento da democracia
tem encontrado nos veículos de comunicação um fator
decisivo, O peso dessa história faz agigantar-se a
responsabilidade dos profissionais do setor perante uma
sociedade cada dia mais consciente da própria cidadania.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,

o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao
promoverem a discussão sobre a liberdade de imprensa, estão
certos de contribuir para a busca dos caminhos que a
sociedade deseja trilhar. Abre-se um espaço importante para
que os representantes da mídia do Estado e do Pais,
estudiosos da área de comunicação, autoridades e cidadãos
debatam livremente questões de interesse vital para a
sociedade.
No momento em que a sociedade brasileira se envolve no
processo de revisão constitucional, buscando adequar a
Constituição em vigor ás necessidades do Estado e da Nação,
esperamos que se delineiem, a partir das discussões aqui
realizadas, contribuições significativas ao exercício da
liberdade de manifestação do pensamento e da informação, no
território nacional.
A profissão de fé na liberdade de expressão, que tem na
imprensa falada, escrita e televisiva um dos seus maiores
simbolos, é o melhor antídoto contra as tentações
autoritárias. E uma resposta vigorosa e positiva contra as
insinuações que às vezes ganham o noticiário, propaladas por
mentes insensatas, sobre a possibilidade de interrupção da
normalidade democrática. A opção pela liberdade - e o mundo
contemporâneo está a nos ensinar isso todos os dias - é um
gesto de ousadia, que implica a aceitação dos riscos a ele
inerentes. E fruto da meditação e da ação madura, que só os
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corajosos são capazes de empreender. Debater a liberdade de
imprensa é tratar de todas as demais liberdades por ela
representadas, como notou Rui Barbosa, e è esse fato que dá
à presente reunião a sua grande importância.
Á exposição que se seguirá está a cargo do Deputado
Francisco Pinheiro Landim, natural do Estado do Ceará. Dono
de extensa folha de serviços prestados ao seu Estado e ao
Pais, o Deputado, que nos honra com a sua participação na
reunião de hoje, foi Vereador por Fortaleza. Prefeito,
Deputado Estadual. Vice-Líder e, posteriormente, Lider do
PMDB e do Governo Tasso Jereissati. E atualmente o Vice-
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática da Câmara Federal, onde tem a responsabilidade
de relatar a Lei de Imprensa e de coordenar a discussão
sobre telefonia celular e a privatização do sistema
TELEBRAS.

Palavras do Deputado Federal Pinheiro Landim
Sr. lQ-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Sr. Deputado Roberto Amaral, senhores
jornalistas Geraldo Melo Corrêa, William dos Santos e
Américo Antunes; meu colega Deputado Federal Nilmário
Miranda: é com satisfação que venho hoje ao glorioso Estado
de Minas Gerais, mais precisamente à sua Capital. Belo
Horizonte, para poder debater, conversar, discutir, aprender
e dialogar com os mineiros nesta Casa do povo de Minas, a
Assembléia Legislativa do Estado. Como Deputado Estadual por
duas legislaturas, tive a honra de presidir a Assembléia
cearense por dois anos, no último período legislativo e pude
concluir o meu ciclo de Deputado Estadual na Presidência
daquela Casa Legislativa. Eu sempre disse, e repito aqui,
que esta é a casa do povo, onde as questões de maior
importância devem ser debatidas, pois este é o ambiente onde
o povo tem os seus verdadeiros representantes, cuja missão
principal é defender os seus interesses.
Como Relator da Lei de Imprensa, tive que assumir uma
grande responsabilidade, exatamente em função da
complexidade dos assuntos e dos interesses que existem com
relação ao desenvolvimento, à democratização e ao
funcionamento da imprensa brasileira. Quando a Deputada Irma
Passoni, Presidente da Comissão de Ciência. Tecnologia,
Comunicação e Informática, me fez uma pergunta - se eu
aceitava o desafio de ser o Relator da Lei de Imprensa para
o Brasil -, realmente, vi, naquele momento, uma
responsabilidade, uma nova fase da minha vida politico-
parlamentar e aceitei esse desafio, sabendo que não seria
una tarefa fácil, não seria um desenvolvimento de um
trabalho que deveria ser feito apenas internamente, entre as
paredes do Congresso Nacional. Entendi, naquele momento, que
a nova lei de imprensa deveria passar por uma discussão
ampla, por um debate livre, liberal e democrático, deveria
ter participação de outros segmentos da sociedade e de
outras pessoas que não teriam oportunidade de ir a Brasília
participar dessa discussão. Entendi que era importante,
fundamental que tivéssemos uma discussão aberta, livre,



727

dentro da Câmara. Depois passaríamos a discutir em todo o
território nacional. E exatamente o que fizemos e estamos
concluindo, hoje, aqui, em Minas Gerais. Tivemos a
oportunidade de discutir dentro da Câmara, primeiro, com a
participação dos segmentos direta ou indiretamente
interessados no processo de legislação referente à Lei de
Imprensa - no caso, os profissionais da imprensa e as
entidades representativas dos empresários da comunicação -
e, depois, com outros segmentos da sociedade. A partir daí,
fomos debater com a imprensa e com os segmentos da
sociedade, nos Estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e, hoje, aqui, em Minas
Gerais. Então, essa dinâmica que empreendemos na discussão
da Lei da Imprensa foi, exatamente, para obter um resumo
completo, criticas, orientações, sugestões que pudessem
enriquecer o nosso pensamento e ampliar a nossa visão - não
só a minha mas também a do legislador, de um modo geral -
dentro do Congresso Nacional. Assim, poderemos ampliar
aquilo que o próprio Senado aprovou, que é o substitutivo do
Senador Fogaça. Então, com base nesta visão, eu acho que
teremos condição de fazer um trabalho que venha a
corresponder aos anseios do povo brasileiro e da sociedade
brasileira-
Tenho sido questionado por alguns companheiros da Câmara e,
até mesmo, do Senado, companheiros da imprensa e de outros
setores, que acham que o projeto está demorando muito. Eu já
deveria ter feito o meu relatório, e a lei já deveria estar
aprovada, porque "Fulano" e "Beltrano" estão sendo
Injuriados e não têm como se defender. Tenho sido
questionado, inclusive, por companheiros de Minas Gerais,
mas gostaria de dizer àqueles que aqui se encontram que o
importante é termos uma lei que tenha vida longa. De nada
adianta fazermos uma lei a toque de caixa e com vida curta,
com muitos defeitos. Defeitos haveremos de fazer, não
teremos a ousadia de dizer que faremos uma coisa perfeita,
porque quem procura ser perfeito não vai encontrar nada. Nós
somos imperfeitos, não podemos fazer nada perfeito.
Desejamos fazer o mais próximo do possível. Por essa razão,
entendemos que a demora, em função daquilo que nos
propusemos, pois , se entendêssemos que a rapidez era o
fundamental, teríamos sido assessorado por pessoas que fazem
o assessoramento da comissão, do meu Gabinete e do
Congresso Nacional e teríamos preparado, durante uma semana
ou duas, um substitutivo a ser apresentado à comissão para
ser votado. Mas não é esse o meu pensamento nem o meu
sentimento sobre a Lei de Imprensa que devemos oferecer á
sociedade brasileira. A nossa intenção não é a de nos vermos
livres de um processo legislativo e dizer: bom, agora está
tudo 'ok". Não há nada mais a fazer Não tenho preocupação.
Na verdade, interessava-nos ampliar a discussão para
encontrar o melhor caminho através do debate, do
entendimento e do diálogo. Por mais de uma vez, reunimos os
profissionais de imprensa com os empresários, pois havia
divergência entre o pensamento de cada setor, uma vez que um
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entendia de uma forma, e o outro, diferentemente. É natural
e salutar que isso ocorra para que se encontre o caminho do
consenso, do entendimento, a fim de que se atendam aos
interesses da população através de uma lei. Pode-se, até,
imaginar que essa lei não tenha muita importância para os
interesses do povo, mas eu não concordo com isso. Acho que a
condução e a maneira como a imprensa transmite a informação
para a sociedade pode contribuir muito para o
desenvolvimento sócio-econômico do Pais e do povo
brasileiro. Desejamos que, através dessa legislação, isso
possa ser encaminhado da melhor forma possível para que,
amanhã, a sociedade seja a depositária dos benefícios que
essa legislação venha a trazer no futuro.
Para que haja um entendimento correto daquilo que estamos
registrando, gostaríamos de dizer que o Senado Federal
aprovou o substitutivo do Senador Fogaça, do PMDB do Rio
Grande do Sul, com base em um projeto do Senador Josafã
Marinho, do Estado da Bahia. Tramitavam, ainda, na Câmara,
16 projetos, sendo que tínhamos como base principal 3
projetos do Deputado Zaire Rezende, do PMDB de Minas Gerais;
o do Deputado José Foureaux. do PMDB da Paraiba, que tem
como base a visão da 046, e o do Deputado José Benevides. do
PMDB de Pernambuco. Então, o projeto do Deputado Zaire
Rezende tem como base o fórum da democratização da
comunicação. E o que nós temos para relatar é o substitutivo
do Senador Fogaça, apensado a todos os outros projetos da
Câmara. Pelo processo legislativo, o projeto que foi
aprovado na Casa tem preferência sobre os outros projetos de
outra Casa, ou seja, se nós tivéssemos aprovado inicialmente
o projeto na Câmara, obviamente ele estaria sendo discutido
no Senado, com prioridade em relação aos projetos que
tramitavam no Senado. Como o Senado aprovou primeiro, a
preferência, no processo legislativo regimental, é a do
projeto no Senado. Então, com essa visão legislativa.
estamos aqui, hoje, para discutir o projeto do substitutivo
do Senador Fogaça, com base no apensamento dos demais
projetos que tramitam ou tramitavam na Câmara Federal.
Desejamos concluir o nosso trabalho externo da Câmara aqui,
em Minas Gerais, e iniciar, na próxima terça-feira, o
relatório para que, dentro de 30 dias, possamos apresentar _o
substitutivo à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação
e Informática. Discutiremos, ainda, internamente, na
comissão, numa reunião de audiência pública, o pré-relatório
que desejo fazer. Em tese. era o que gostaríamos de
apresentar aos senhores.
E preciso dizer-lhes que vim a Minas Gerais para aprender

aquilo que os mineiros conhecem muito bem, dentro da área de
comunicação. Não sou profissional de imprensa, tampouco
empresário de comunicação. Coube-me a missão de fazer essa
legislação, isento dos dois lados que têm uma
responsabilidade maior pela comunicação à população
brasileira. Agradeço a oportunidade de fazer essa
apresentação preliminar e coloco-me à disposição para os
debates que haveremos de iniciar neste momento.
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Palavras do Jornalista Geraldo Meio Corrêa
O Sr. Presidente - Com a palavra, o jornalista Geraldo Melo
Corrêa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais.
O Jornalista Geraldo Meio Corrêa - Sr. Presidente da Mesa,
Deputado Elmiro Nascimento; Sr. Coordenador dos trabalhos,
Deputado Roberto Amara]; nosso convidado especial, Deputado
Pinheiro Landim; demais integrantes da Mesa, em primeiro
lugar, gostaríamos de agradecer ao Deputado Pinheiro Landim.
que muito nos honrou ao aceitar o convite para realizar esta
audiência pública em Belo Horizonte. Também agradecemos á
Assembléia Legislativa, em nome de seu Presidente, Deputado
José Ferraz, que tornou possível o evento que, sem dúvida, é
de grande importância para todo o Pais e, em especial, para
os profissionais e empresários do setor da Comunicação
Social. Não por razões corporativistas, mas por lidarem
diretamente com a opinião pública.
A revisão constitucional, que julgamos inoportuna, por
configurar-se mais como um risco do que como forma de
aprimorar as leis brasileiras, coloca-nos em estado
defensivo, já que pode representar um retrocesso no longo e
ardiloso caminho para a democracia plena neste Pais.
Não se trata aqui de discutir meramente os meios de
comunicação e as melhores formas de gerenciá-los. Ao
contrário, trata-se de criarmos formas legais que assegurem
e consolidem o sistema democrático, aumentando o acesso da
maioria em um sistema controlado por poucos e por meio de
métodos nada transparentes-
0 monopólio das redes privadas de televisão, por exemplo,
além de ser pernicioso para o sistema democrático, tem sido
fruto de acordos políticos duvidosos, estabelecendo um
verdadeiro abismo entre os interesses da população e os dos
pequenos, porém hegemõnicos, grupos econômicos. Como esse
veículo é responsável pela quase totalidade de audiência num
pais onde o estado de miserabilidade de grande parcela da
população aumenta a cada ano, é inconcebível que não tenha o
mínimo de controle popular, exercido pela sociedade civil.
Basta lembrar que, em toda a América Latina, 77% da
programação veiculada em emissoras de televisão provém dos
Estados Unidos. Praticamente, com raras exceções, não existe
espaço para as produções independentes, e o que se veicula é
definido em reuniões de pequenos grupos, que se julgam
detentores do que o brasileiro deva ouvir, ver e até mesmo
sent i r.
Falar em cultura regional ou mesmo em defesa do nosso
património cultural, infelizmente, transformou-se em
retórica diante da parafernália tecnológica produzida pelas
emissoras de televisão, abalizadas por um sistema de
concessão, no mínimo, esdrúxulo e ultrapassado.
E quando resolvemos dar uma pausa nessa imensidão de
mensagens inócuas, somos acusados de dinossáuricos
burocratas, com tendência a regulamentar tudo na vida do
cidadão. Querem, na verdade, uma legislação frouxa, que fixe
apenas normas de conduta e, em especial, para o profissional



730

de comunicação. Controle social para eles significa
interferência em sua função primordial de tratar a
informação como mercadoria e a televisão, rádio ou jornal
como um empreendimento comercial qualquer.
Nós defendemos a regulamentação porque trata-se do Brasil
onde a impunidade virou norma e o desrespeito à lei.
tradição. Queremos uma lei de imprensa moderna, que traduza
o interesse dessa imensa maioria, que estabeleça formas de
controle social e que garanta o exercício pleno da
cidadania. Queremos uma legislação que nos dê o direito de
exercer a responsabilidade da informação, mas também que nos
garanta as condições mínimas de trabalho, entendendo que o
nosso compromisso primeiro é com o cidadão, antes mesmo do
que temos com o detentor do veiculo.
Precisamos, em contrapartida, que as empresas assumam a sua
parte nessa responsabilidade social e admitam a participação
da sociedade civil. Defendemos, portanto, a elaboração de um
código de ética para as empresas, já que nós profissionais
já temos o nosso e queremos cumpri-]o integralmente, sem o
risco de perdermos o emprego por termos sido éticos demais.
Analisamos, com cuidado, os projetos em tramitação na
Câmara Federal e no Senado, como o projeto do Senador José
Fogaça, que tramita como substitutivo, e dos Deputados José
Luiz Clerot e Hêlson Gibson, além de inúmeras outras
emendas.
Consideramos a Lei da Informação Democrática, assinada pelo
Deputado mineiro Zaire Rezende, moderna e ousada ao tratar
dos monopólios da comunicação. Além disso, trata a
informação como bem público e não se restringe apenas a
regulamentar o funcionamento dos veículos de comunicação,
dando dimensão maior ao direito, à transparência.
Salientamos, para estimular o debate, dois pontos que
consideramos de suma Importância na nova Lei de Imprensa. O
primeiro deles diz respeito ás matérias que, antes de
passarem pelo crivo do jornalista, passam pelos
departamentos comerciais dos jornais, como a já bastante
conhecida matéria paga, utilizada em larga escala pela
imprensa escrita, em especial no nosso Estado. Apesar da
caracterização exigida por lei, a matéria paga é repassada
como informação e utilizada para promoção pessoal ou
empresarial, sem o menor critério ético.
Além de desmerecer o trabalho profissional, esse tipo de

veiculação compromete a credibilidade da noticia, penaliza e
agride o leitor. Os projetos dos Deputados José Luiz Clerot
e Hélson Gibson não tratam do assunto. No projeto Fogaça, o
assunto é tratado em seu aspecto financeiro, remetendo os
casos especiais para o Código Penal ou para a legislação
especial. Ressaltamos que até mesmo o Código de Defesa do
Consumidor pode ser acionado em alguns casos.
O projeto do Deputado Zaire Rezende, no entanto, obriga a

caracterização da matéria, que deve ser tratada como informe
publicitário para que, mesmo com caráter informativo, o
leitor saiba de sua veiculação como matéria paga. Para nós,
defensores da informação livre e descomprometida, a
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manutenção desses artigos torna-se de fundamental
importância. E bom salientar q ue a responsabilidade civil ou
penal da matéria paga é de responsabilidade do anunciante e
não da empresa jornalistica.
Em segundo lugar, tanto no projeto Fogaça quanto no projeto

da Lei da Informação Democrática, a responsabilidade pelos
delitos cometidos por publicações recai sobre todas as
partes envolvidas. Até hoje, no entanto, apenas o jornalista
é responsável por tais delitos, o que é mantido no projeto
assinado pelo Deputado Hélson Gibson,
Acentuamos, portanto, algumas inovações definidas no
projeto Zaire Rezende, como o direito de acesso e obtenção
junto às repartições públicas de qualquer informação de seu
interesse ou da coletividade. O direito de antena, que
garante o acesso dos movimentos populares e sociais a
horários nos veículos de radiofusão, o estimulo à produção
independente e à cultura regional e, finalmente, coloca o
dedo na ferida do monopólio ao tratar, democraticamente, o
sistema de concessões para o serviço de radiodifusão no
Pais.
O projeto dá prioridade na obtenção de concessões aos
canais públicos, promotores da educação, cultura.
informação, promoção cientifica, visando ao aprimoramento
intelectual e ético de nosso povo. E, ainda, proíbe de forma
singular o monopólio e o oligopólio, vedando inclusive, à
mesma empresa, a propriedade de televisão, rádio e jornal em
uma mesma região.
Acabar definitivamente com o monopólio no setor da
comunicação social é garantir a consolidação do regime
democrático neste Pais e nos desvencilhar das garras da
dominação cultural e económica. Não deve pairar dúvidas
sobre a necessidade de se pôr fim a esse controle, sob pena
de perdermos a nossa identidade cultural. E um pais sem
rosto é um pais subjugado e triste. Por fim, gostaríamos, em
nome do nosso sindicato, de nos solidarizar com o Deputado
Pinheiro Landim em sua árdua, porém nobre, tarefa de redigir
o texto da nova Lei de Imprensa.
Esperamos que nossos parlamentares tenham o bom-senso de
tratar a informação como bem público, criando as condições
ideais para que tenhamos uma imprensa forte, consolidada e
responsável. Respaldados numa legislação moderna, nós,
profissionais da imprensa, estaremos lado a lado com aqueles
que vislumbram um Pais em que o exercício pleno da cidadania
não seja ficção, mas realidade espelhada nas páginas dos
nossos jornais, ouvida nos recantos mais distantes e
assistida por milhares de pessoas que hoje ainda acreditam
no Brasil.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
Coordenação desta parte da reunião ao Deputado Roberto
Amaral

Palavras do Sr-Coordenador
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral



732

O Sr. Coordenador (Deputado Roberto Amara!) - 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 propiciar que o maior
número de pessoas possa participar dos debates. Cada
inscrito, em principio, disporá de até 3 minutos para sua
intervenção, devendo limitar-se a uma única questão,
resguardado o seu direito de inscrever-se novamente ao
final.

Debates com o Plenário
O Sr. Presidente - Vamos conceder a palavra aos membros da

Mesa já inscritos. Concedo a palavra ao Sr. Wilson Santos.
O Sr. Wilson Santos - Minha pergunta é dirigida ao Deputado

Federal Pinheiro Landim. Como ele vê a questão do monopólio
no rádio e na televisão, e como esse assunto está sendo
tratado em seu relatório?
O Deputado Federal Pinheiro Landim - No que se refere ao
monopólio, é objeto do projeto do Deputado Zaire Rezende.
Gostaria de dizer aos presentes que temos nos colocado em
todos os debates, em todas as audiências públicas, sem
definir o que vamos adotar no relatório final do nosso
projeto. Evidentemente que hoje é o último dia desse
processo que adotamos como norma para debatermos. Entendemos
que o problema do monopólio, não só no que se refere ao
problema da comunicação, nas em todos os setores da vida
pública brasileira e do mundo moderno, é um mal que traz
prejuízos a uma sociedade. O monopólio da comunicação no
Brasil é altamente danoso aos interesses do Pais e do povo.
Como vamos tratar essa questão no projeto que estamos
relatando, é um assunto a ser definido no nosso relatório,
depois de coletarmos todas as matérias que temos, objeto das
audiências que fizemos, para que, juntamente com a
assessoria juridica da Comissão, no Congresso Nacional
possamos, em consonância com a Constituição brasileira,
encontrar onde deveremos coloca-la, se nessa lei, em outra
ou. ainda, no Código de Telecomunicações. Enfim, como vamos
definir. Este é um processo que ainda está em análise.
Acredito que dentro de 10 dias terei condições de assumir
uma posição clara com relação a nosso relatório.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o jornalista Américo

Antunes-
0 jornalista Américo Antunes - Acho que o Deputado deu uma
"escorregadinha mineira" na sua resposta, apesar de ser
cearense. Na verdade, começamos a discutir a Lei de Imprensa
na primeira audiência pública convocada em Brasília, em
novembro do ano passado. Depois de seis audiências públicas
e depois das reuniões com o bloco empresarial, podemos ver
que estão se formando duas posições, do ponto de vista da
discussão da nova Lei de Imprensa. Uma é consubstanciada no
projeto Fogaça, e outra, no projeto Zaire Rezende. Os outros
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projetos têm pontos absorvidos por um e outro projeto. Por
essa ótica, temos que considerar que o projeto Fogaça tem
alguns avanços importantes no que trata das relações das
penas de responsabilidade dos profissionais da imprensa.
Por exemplo, pelo projeto Fogaça, o jornalista passa a ser
responsável e pode assinar ou não sua matéria. Optar por
assinar ou não é uma conquista importante, inclusive porque
vai consubstanciar o direito do autor. Outra questão
importante que podemos destacar no projeto Fogaça é a
obrigatoriedade de as matérias pagas serem caracterizadas
como tal, sob pena de responsabilização. Também a questão da
punibilidade com serviços prestados á comunidade é um
avanço.
Acho que o que o Deputado deve ter percebido, no conjunto

das audiências públicas realizadas no Brasil, é que estão em
choque duas visões. Uma que quer uma Lei de Imprensa que
fique apenas no âmbito dos crimes de responsabilidade e no
direito de resposta; e outra que defende uma complexidade
nessa Lei de Imprensa que abarque tudo o que foi colocado
nos arts. 220. 221, 222. 223 e 224 da Constituição Federal,
onde já está proibido o monopólio dos meios de comunicação e
onde também está colocada como obrigatória a questão da
regionalização da produção e a finalidade cultural e
educativa dos meios de comunicação. Ou seja, há um bloco que
quer um projeto de legislação restrito à questão dos crimes
da imprensa, à posição dos jornalistas que incorrem nos
crimes de injúria e difamação, e, por outro lado, um que
quer o que está embutido no projeto Zaire Rezende, que tem
uma visão mais ampla da regulamentação do conjunto de
artigos da comunicação social, ou seja, daquilo que a
Constituição já prevê e que ainda não foi regulamentado.
Por essa ótica, acho que a discussão que temos que fazer é
outra, ou seja, como vamos restabelecer uma relação
transparente e democrática entre a sociedade e os meios de
comunicação, num Pais onde uma rede de comunicação como a
Globo tem 79% do faturamento publicitário de
US$4,000.000,000,00 por ano, que chega a 60 milhões de
casas, que forma opinião, como formou no processo eleitoral
de 1989 e nas campanhas das diretas. Essa é uma política
também seguida por outras redes como a Bandeirantes e a
Record, num sistema de concessão superquestionado. Como
vamos estabelecer relações éticas entre os veículos de
comunicação e a sociedade?
O projeto Fogaça, por exemplo, tem um problema sério. Um
principio consagrado hoje, na imprensa mundial, uma
tendência que começou na Europa e nos Estados Unidos e que é
seguida inclusive em vários países da América Latina, é o
que trata da obrigatoriedade de os meios de comunicação
terem um serviço de defensoria pública, ou seja, pessoas
especializadas para atenderem a reclamações de leitores: a
figura do "ombudsman", não nos moldes da "Folha", mas de uma
maneira mais democrática. A sociedade hoje é refém dos
veículos de comunicação, e falo isso com toda a honestidade,
Pois participamos disso no nosso dia-a-dia, na medida em que
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os meios de comunicação atingiram tal poder na sociedade
brasileira - o senhor conhece muito bem o Congresso Nacional
e sabe melhor que nós que se formos a uma reunião da
Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual o Deputado
participa, veremos que a maioria é formada por donos de
emissoras de rádio e televisão. Então, como vamos
estabelecer relações mais democráticas, não só para o acesso
aos meios de comunicação, mas também para que ela atinja as
suas finalidades de fim social?
Eu sei que o Deputado vai continuar "mineirando" mais uns
10 dias, mas eu queria que ele abrisse o jogo aqui conosco,
que estamos num bate papo bastante informal, bem mineiro.
O jornalista Américo Antunes - Eu gostaria que você
abrisse o jogo. Quais os caminhos que você está vendo? A
briga vai ser feia. O que você está pensando?
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Já iniciei um processo
de negociação. Expliquei no inicio do nosso pronunciamento
que a prioridade do projeto é o projeto do Senador Fogaça.
Regimentalmente, ele tem preferência sobre os demais. Se as
modificações que a Câmara fizer não forem objeto de
negociação com o Senado e com as Lideranças partidárias,
poderemos perder o nosso trabalho e deixar de avançar dentro
do processo de discussão e entendimento. Não desejaria
apresentar modificações ao Projeto Fogaça que não fossem
objeto de discussão antecipada com o Senado. Acho que o
projeto do Deputado Zaire Rezende, evidentemente com algumas
modificações, é ideal para os interesses da comunicação do
Pais e do povo brasileiro. Depois de concluirmos o nosso
trabalho, o conjunto de aprovações da Câmara retorna ao
Senado da República e pode ser até que, dadas as
modificações que o Senado entender manter, o projeto
original do Senador Fogaça e o que nós poderíamos ter
conquistado em matéria de avanço fiquem totalmente
perdidos.
Então, essa é a base que vou tomar para o retorno da
preparação do nosso relatório- Já tive conversa com o
Senador Fogaça há 15 dias no Rio de Janeiro, num debate a
convite da Fundação Alemã, quando tivemos a oportunidade de
discutir a importância da midia na democracia brasileira e,
com base nisso é que eu vou definir. Falei em dez dias, mas
não sei se serão suficientes para dizer se é possível
avançar neste ou naquele ponto. Prefiro manter o
entendimento e conquistar aquilo que desejamos de melhor
para a população com o respaldo do Senado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, demais pessoas
presentes nas galerias, membros da Mesa; meu ex-companheiro.
Deputado Nilmário Miranda.
Sr. Relator, eu não espero uma resposta do senhor, porque
está mais pescando do que colocando suas posições como
Relator. Mas vou apresentar dois problemas que eu vejo na
questão da imprensa. Aliás, o que me animou a falar foi a
palavra do Américo. Eu não sou especialista, mas quando ele
abriu a palavra aos reféns, eu me animei a falar.
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Em primeiro lugar gostaria de saber como os projetos de lei
tratam da questão da isenção para a imprensa, notadamente
das isenções existentes para as redes de televisão. Acho que
esse é um problema muito sério. Não sei se os projetos que
tramitam no Congresso Nacional dizem alguma coisa sobre essa
questão.
A outra questão é a questão do patrocinador. Eu vou dar um

exemplo e gostaria de saber como a lei resolve isso, que eu
considero um problema. Em Minas Gerais, a maioria das rádios
e, talvez, das emissoras de televisão são patrocinados por
empresas estatais, como o BEMGE. Nós sabemos que vários
Deputados são proprietários de rádios. Assim, em determinada
cidade, uma rádio entra no ar, vem o noticiário com um
extenso informativo sobre a convenção de determinado partido
ou sobre a atuação de determinado Deputado. Em seguida, vem
o patrocínio: BEMGE. Evidentemente, os Deputados,
principalmente os da Oposição, que percorrem Minas Gerais
não são notados por esses noticiários. A lei resolve um
problema como esse? Eu acho que isso é um problema, porque
se trata de um tratamento desigual. Talvez a lei já tenha
resolvido essa questão. E possível o patrocínio de Bancos
estatais a rádios de propriedade de parlamentares? Não
haveria aí uma questão legal? Se o senhor não pode responder
agora, que pelo menos pense sobre esses dois problemas, na
hora em que estiver fazendo seu relatório, se é que eles são
dignos de merecer a consideração do Relator.
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Esta reunião está
sendo gravada. Isso vai nos permitir analisar e tirar
sugestões que possam ser incluídas na lei. Não posso dizer
que os questionamentos de V. Exa. sejam objeto da lei. Mas
vamos levá-los em consideração, de forma que possam
contribuir para os interesses da população.
Uma de suas questões se refere à isenção. Há uma tese de
que a isenção tem a finalidade de dar mais liberdade à
comunicação, á Imprensa, à empresa de comunicação. No
Congresso, temos visto vários pronunciamentos contra essa
questão da isenção. Trata-se de um problema polêmico. Talvez
alguns achem que, se a isenção for retirada, a coisa fique
pior. Podem achar também que poderá restar um poder de
manobra do poder público, do governante, em relação á
empresa de comunicação, se se isentar de outra forma que não
seja aquela já convencionada em lei. Trata-se de um problema
um pouco complicado- Talvez seja melhor manter a isenção,
como forma de evitar barganha de um governante em relação á
empresa de comunicação.
O Sr. Coordenador - Sobre a mesa, pergunta do jornalista
Ricardo Eugênio, dirigida ao Deputado Pinheiro Landim: "Como
se pretende tratar a questão da utilização dos canais de
satélites? Hoje, o cidadão comum paga o mesmo que a TV
Globo, sendo que a emissora o faz com interesse comercial."
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Evidentemente, esse
assunto não está previsto na legislação que estamos
relatando. Acho que isso é do Código de Telecomunicações.
Gostaria de dizer que a comissão designou uma subcomissão
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para tratar da elaboraçãodo novo Código de
Telecomunicações. Nosso código está defasado. Ele é de 1962.
O avanço tecnológico nessa área foi uma coisa fenomenal. O
que existe no código antigo não tem nada a ver com os dias
que estamos vivendo. O Deputado José Abrahão, do PSDB de São
Paulo, é o Presidente da subcomissão. O Deputado Luiz
Moreira, do PTB da Bahia. é o Relator que está preparando,
com outros companheiros da Comissão, a formulação do novo
Código de Telecomunicações.
Tudo aquilo que recebemos de subsídios, nós desejamos,

nessa coleta que estamos fazendo, encaminhar à comissão que
está elaborando o novo Código de Telecomunicações, para que
ela possa, usando todo esse acervo, melhorar os trabalhos e
aprimorar esse novo código, a fim de que ele possa
modernizar as comunicações no Pais.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Antes de começar, eu gostaria
de fazer uma observação. O Deputado colocou que vai ter de
negociar, porque a norma é essa: eles votam, no Senado, sem
aproveitar as decisões da Câmara dos Deputados. Esse é um
dos problemas. Eu sou contra a revisão neste momento.
Lamentavelmente, tudo indica que a revisão vai ser agora. E
uma das coisas que , tem de ser mudada é a questão do poder
revisor do Senado. E uma das coisas que tem de ser alterada.
Não é possível que um grupo com um número mais reduzido de
pessoas possa revisar tudo, mexer em tudo. A maior
participação deve ser da população, e ela vai ser
inviabilizada por essa questão. Então entendo que uma das
coisas que tem de ser revista é essa questão do Senado.
Mas vamos entrar na questão. Eu, pessoalmente, não tenho
conhecimentos profundos, o que lamento muito. Como membro da
Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa não tive ainda a
oportunidade de fazer um trabalho muito profundo a respeito
dessa questão. Mas gostaria de saber como é que fica. E uma
das preocupações que nos afeta muito e diz respeito ao
aspecto regional
Hoje, dificilmente, nessas regiões, as pessoas têm
condições de se desenvolverem. Elas precisam ir para os
grandes centros. Eu, como sou do interior, vejo que lá não
há nenhuma programação. Na minha cidade, Uberlândia, há uma
transmissora da Globo, uma da Bandeirantes e uma do SBT, mas
programas do município são poucos, praticamente os
telejornais.
Outra questão, que gostaria de saber, é se nessa lei de
imprensa haverá, de fato, a possibilidade de os sindicatos
terem acesso à matéria de rádio e de televisão. Se será
possível o sindicato ir ás universidades e ter, como estamos
tentando na Universidade de Uberlàndia, uma estação de
rádio. Sei que as dificuldades são enormes. Percebemos que
as concessões de trabalho são para determinados grupos;
infelizmente os sindicatos e a comunidade, de forma geral,
não têm acesso a elas.
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Essa é uma lei ampla, aberta, democrática, ou vai ser mais
uma lei para, apenas, legalizar e legitimar o que já temos
por ai?
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Deputado Gilmar
Machado, veja bem, se em Uberlãndia, que é uma região
próspera do Estado de Minas Gerais - e por que não dizer do
Pais? - há todas essas dificuldades com relação ao problema
regional, imagine lá, no sertão do Ceará, que é a região
mais pobre do País!
Realmente, esta é uma questão que nos preocupa, e tivemos a

oportunidade de buscar melhor informação com relação ao
funcionamento do sistema de televisão do Pais, no que se
refere ao problema regional, quanto à divulgação dos
costumes, à preservação daqueles e à ampliação da
programação regional, para que possamos aproveitar valores
do interior ou mesmo das Capitais de cada Estado.
Encontramos, talvez, no Rio Grande do Sul, o Estado que mais
avançou nessa linha com o sistema RPS. Segundo informação
que tivemos, eles têm uma reserva de 15% da programação para
assuntos regionais. Acho que é o maior indice, no País,
tirando dessa história o eixo Rio-São Paulo. O resto oscila
em torno de 5 a 6%, o que é quase nada. Ê um número muito
reduzido.
Esse assunto nos preocupa e desejamos contribuir para que
haja um avanço no assunto. Temos um projeto do Rio de
Janeiro, da Deputada Jandira, do PC do B, que dá ã
programação regional uma percentagem de 30%. Devemos avançar
para termos uma participação realmente substancial, não só
para amparar aqueles que estão querendo participar da vida
artística e profissional da Nação, mas, também, para
conseguir fazer com que outros valores de outras regiões do
Pais possam existir para os olhos de todo o povo brasileiro.
Do contrário, vamos ficar, não na política do "café com
leite" - São Paulo/Minas Gerais -, mas no eixo Rio/São
Paulo, onde até as televisões reproduzem para o Brasil
inteiro, Isso eu proponho em todos os sentidos que se possa
imaginar.
Ao longo do tempo, no Brasil, a grande maioria da população
está sendo presa aos interesses de grupos menores. Seja na
comunicação, seja na política, na economia, em todos os
setores. Ontem mesmo, debatendo a reforma tributária na
reunião do meu partido, tivemos a visão clara e cristalina
de que o modelo tributário do Pais é perverso,
discriminatório, concentrador de renda, altamente danoso aos
interesses do Pais. Ele provoca a profunda desigualdade
regional, inter-regional e estadual.
Se analisarmos Minas Gerais, tenho a certeza de que mais da
metade de seus municípios está empobrecendo porque os
recursos foram concentrados para aqueles municípios que se
industrializam, que se desenvolveram mais, ás vezes até por
decisão política do Governo do Estado ou do Governo
Federal, e não por um esforço local.
Acho que tudo isso deve nos preocupar, não só revisão a

constitucional. Devemos examinar também essa parte
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questionada por você. Acho que o estilo que escolhi para
debater demonstra que o relator quer fazer uma coisa
democrática e liberal, evidentemente exigindo dos
responsáveis em apresentar a comunicação para a sociedade
que tenham responsabilidade para exercer a sua profissão e
que o empresário da comunicação também aja com
responsabilidade, porque a população exige isso.
O Sr. Coordenador - Vem á Mesa uma indagação do
jornalista José de Castro, dirigida ao Deputado Pinheiro
Landim, que diz o seguinte: "A pequena presença de mineiros
neste debate, a começar pelos próprios Deputados, parece
refletir um descrédito, uma desesperança em relação ao tema,
porque poucos acreditam que o Congresso Nacional irá
realmente modificar fundamentalmente o 'status quo' Tanto é
verdade que os principais interessados, os donos de
monopólios, nem se deram ao trabalho de se fazerem
representar, nem ao menos por olheiros. Ao que parece, já se
dão por satisfeitos com os representantes que têm na
própria comissão à qual o senhor pertence. O que se observa
acima, a aparente falta de interesse pelo debate, é
exclusiva de Minas ou já foi testemunhada também em outros
Estados? Pode-se esperar o contrário do que se afirmou:
mudança significativa na imprensa brasileira por força da
nova lei?.
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Eu gostaria de dizer o
seguinte: a nossa presença em todos os Estados por onde
passamos, a discussão que conseguimos realizar e a ausência
dos empresários não é novidade. O que eu tenho é a
consciência tranqüila de que aquilo que me propus fazer,
estou fazendo. Amanhã, qualquer que seja a decisão que eu
venha a tomar, ninguém poderá reclamar dizendo que não
participou, que não foi consultado ou que não discutiu. Se
não discutiu, é porque não quis. Eu posso ter mudado algumas
coisas, mas posso ser o relator de qualquer lei neste Pais.
E evidente que essa é uma matéria um pouco restrita, porque

está ligada mais diretamente aos empresários da comunicação
e aos profissionais, talvez até mais a esses últimos.
Com relação aos parlamentares, quero dizer que a Casa do
Povo de Minas Gerais está-nos acolhendo muito bem. Este não
é bem um tema que interessa aos Deputados Estaduais de Minas
Gerais. O fato de estarmos aqui no Plenário da Assembléia
não quer dizer que deveriamos cobrar a presença maciça dos
parlamentares mineiros. Pela minha visão, o Plenário da
Assembléia foi aberto para que aqui comparecesse quem
achasse conveniente. Os parlamentares com interesse no
assunto que estamos debatendo poderiam comparecer se
desejassem, mas não estávamos pensando que estaria presente,
aqui, a Assembléia inteira de Minas Gerais, para discutir o
assunto, porque, realmente, é um tema especifico de alguns
setores, de alguns representantes do povo e, também, da
própria imprensa.
O Sr. Coordenador - Sr. Itamar de Oliveira, que pertence ao
Departamento de Comunicação da UFMG, é-lhe concedida a
palavra, podendo usar o microfone ao seu lado.
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O Sr. Itamar de Oliveira - Eu gostaria de me apresentar
como professor e como alguém que tem uma trajetória nesta
luta, juntamente com alguns companheiros que aqui estão.
Contrariando um pouco a avaliação do meu colega do "Jornal
do Brasil", José de Castro, acho que nesta platéia temos uma
representatividade de uma luta que não é apenas das pessoas
que aqui estão, mas uma luta de muitos que nos antecederam
na direção dos sindicatos e na fundação dos cursos de
comunicação.
Muitas das coisas que hoje estamos discutindo eram
consideradas utópicas aqui em Minas Gerais, quando começamos
a trabalhar. Esta é uma noite muito importante, porque estão
presentes pessoas efetivamente comprometidas com a mudança
democrática. Evidentemente, estamos aqui para debater.
Gostaríamos que o projeto Zaire Resende - e praticamente
muito dele foi gestado em Minas Geais - se tornasse um
projeto para a comunicação brasileira.
Sabemos que a correlação de forças no plano internacional
mudou. A questão se modificou na UNESCO e na ONU. Hoje,
alguns problemas conjunturais estão dificultando muito os
avanços que nós gostaríamos que acontecessem, mas eu
gostaria de dizer que aqui, nesta Casa, o senhor vai
encontrar muitas gerações comprometidas com essa luta. Aqui
estão representadas instituições democráticas, comprometidas
com as mudanças que o povo brasileiro quer fazer. Por
exemplo, é importante ressaltar, aqui, a presença da Policia
Militar. E uma corporação que tem buscado, cada vez mais,
entrar em sintonia com a população. Os profissionais que a
integram têm procurado se aprimorar, têm tentado discutir
com as escolas e têm colocado temas de comunicação em suas
bancas de concurso.
Estamos particularmente satisfeitos com as questões que
foram colocadas. O senhor nos deu algumas pistas; nós
estamos acostumados a ler nas entrelinhas. O senhor nos
forneceu algumas diretrizes muito confortadoras.
Praticamente, o senhor já nos adiantou que muitas coisas não
são possíveis, mas serão tentadas.

Eu gostaria de dizer que o senhor tem a nossa
solidariedade. Através do Deputado Zaire Resende, já
tínhamos boas informações sobre a sua tentativa de dialogar
com o Senado. Nós, também, temos condições de fazer isso,
porque ternos representantes de Minas e amigos no Senado.
Atualmente, como integrante do PMDB, eu queria dizer que
essa luta é motivo de muita honra, porque ela vai além do
partido e de grupos.
E uma luta que começou no sindicato, nas escolas, foi no

processo constituinte e vai continuar.
Gostaria finalmente de concluir e dizer para os senhores

que estamos dispostos a continuar esse trabalho e, qualquer
que seja o resultado do relatório do senhor, gostaria de tê-
]o, para divulgar para os nossos alunos. Gostaria também que
atentasse para um aspecto do projeto que achamos importante
e, à primeira vez que o colocamos, as pessoas duvidaram da
cláusula da consciência Achamos muito importante que a lei
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de comunicação no Brasil ampare esse mecanismo porque, á
medida que a sociedade avança, os profissionais devem ter o
direito de trabalhar de acordo com a ética. Quando as
empresas mudarem ou transformarem, os profissionais devem
ter o direito de fazer opção pela cláusula de consciência.
Este é mais um avanço que gostaria que fosse efetivamente
incorporado ao projeto. Muito obrigado.
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Quero agradecer as
palavras do Prof. Itamar de Oliveira e dizer que, com
relação a tudo aquilo que estamos discutindo e debatendo
dentro do projeto, não estarei parado só na elaboração do
projeto. Quanto àquilo que não for possível dentro do meu
projeto, colocar-me-ei à disposição na comissão para, com
outros companheiros, dar continuidade ao trabalho, que
deverá ser feito evidentemente por outro grupo. Estarei
pronto para colaborar e apoiar as teses que porventura sejam
de fundamental importância para a população e para o País.
Você percebeu claramente, nas entrelinhas, a nossa
intenção.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Profa. Regina Mota, do
Departamento de Comunicação Social da uFMG.
A Profa. Regina Mota - Gostaria de obter uma informação do
Deputado não apenas com relação à lei, mas com relação aos
debates de que o senhor tem participado. Como tem sido
discutida a questão do controle público dos meios de
comunicação? Eu prefiro pensar nessa lei não como uma nova
lei de imprensa, mas como nova lei de informação
democrática, o que é mais pertinente e tem mais a ver com a
situação atual, contemporânea de nossa sociedade. A imprensa
é muito limitada nessa discussão. Quando estou falando de
controle público, estou me referindo ás exigências de
mecanismos efetivos que possam incluir interesses
diferenciados da sociedade que vão além dos interesses seja
dos empresários, seja dos profissionais, ou seja, controle
público pressupõe uma questão de visibilidade e de
proximidade com o cidadão, com aquilo em que ele está
interessado. Como a discussão do controle público com
relação aos meios de comunicação tem surgido nesses debates
e na lei que o senhor está relatando?
O Deputado Federal Pinheiro Landim - E evidente que não
temos visão dentro da lei para tratar desse assunto. Porém,
particularmente, entendo que não deveremos ter a censura ou
qualquer coisa Que seja voltada á censura, apesar de
entendermos que, de uma maneira empresarial, existe uma
censura na comunicação. Mas não seria minha idéia tentar
influenciar qualquer setor da legislação quanto á volta da
censura através do poder público ou quanto ao cerceamento da
informação por parte do empresário, do jornalista ou dos
profissionais de imprensa.
Estamos pensando em levar essa idéia à Comissão, para que
se crie na nossa lei um instrumento da sociedade e das
entidades de classe capaz de controlar legalmente
determinados setores de comunicação do Pais. Essa é uma
idéia que está em nossa cabeça. Não sei se será possível
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inclui-la em lei, mas será possível lançá-la dentro da
Comissão, criando um grupo de trabalho que procurará
encontrar o caminho que possa dar à população, às mães de
família, àquelas pessoas que realmente têm condição de se
preocupar com a educação de seus filhos e com o bem-estar
da sociedade urna solução, um instrumento que possa ter um
controle sobre a programação do País, no que se refere à
parte moral e ética.
Esse assunto tem sido discutido nos debates, e alguns
setores têm procurado incluir no nosso relatório o
sentimento das famílias, principalmente o das mães, com
relação a esse assunto. Não sei se isso é possível, mas é
possível que se dê continuidade a esse trabalho, a fim de
que se encontre uma legislação capaz de solucionar o
problema.
O Sr. Coordenador - A jornalista Tereza Melo indaga também
do jornalista Américo Antunes o seguinte: 'No Código Penal
está prevista a pena de prisão para crimes de calúnia,
injúria e difamação. O projeto do Senador Fogaça prevê
multas e serviços comunitários como pena para os mesmos
crimes. Por que e para que esse privilégio perigoso dos
jornalistas?"
O jornalista Américo Antunes - Esse assunto é realmente

controverso. Há uma posição dentro do Senado defendida pelo
Bisol, que acha ser um privilégio o jornalista não ser
punido com a pena de prisão.
Acredito que essa questão é um pouco diferente. Na verdade,
a injúria e a difamação, especificamente no caso da
atividade jornalistica, são de natureza distinta, por se
prender a uma atividade pública e, a nosso ver, social.
Assim, ela tem de estar condicionada a uma legislação
própria. A grande diferença que existe entre a questão dos
crimes de injúria e difamação no Código Penal e na Lei de
Imprensa está em que a imprensa tem de ter uma
regulamentação própria, com punibilidades especificas,
porque , se não for assim, para que a Lei de Imprensa?
Nós defendemos a idéia de que a imprensa tem um papel

especial na sociedade moderna e, portanto, tem que ter uma
estrutura de legislação com controle próprio e inclusive
com penas próprias.
Os empresários não estão concordando com esse teto de multa
que é fixado com relação ao piso salarial do jornalista.
Eles acham que deve haver uma referência especifica, com um
teto um pouco mais restrito.
A atividade do jornalista é realmente especial e própria. O
projeto Fogaça peca um pouco quando fixa a punibilidade
apenas para o jornalista, subentendendo-se apenas o editor-
geral, quando todos nós que trabalhamos com a Imprensa
sabemos que muitas vezes fazemos matérias encomendadas. O
jornalista, por não haver cláusula de consciência, bem como
uma série de direitos, é obrigado a fazer uma série de
matérias que contrariam inclusive princípios éticos dele. No
entanto, a punibilidade no projeto Fogaça recai sobre as
costas do jornalista.



742

Acredito que a multa deve ser maior do que a do projeto
Fogaça e, mais do que isso, explicitamente deve ser colocada
a cláusula de consciência, como lembrou o Itamar, como
também a questão da responsabilização da empresa.
A pergunta que Regina fez com relação á questão do controle
público é importante. Aproveito a oportunidade para fazer
uma denúncia. A Constituição Federal, no seu capitulo 224,
criou uma figura de controle público, o Conselho de
Comunicação Social. Composto por entidades da sociedade
civil e do empresariado e por profissionais, esse conselho
teria o papel de fiscalizar ética e moralmente os meios de
comunicação, oferecendo direções ao Congresso Nacional.
Através do Deputado Antônio Brito, hoje Ministro da
Previdência Social fizemos uma grande negociação com o
bloco empresarial, que resultou num projeto de nomes para o
Conselho de Comunicação Social. Essa negociação feita na
Câmara foi levada ao Senado, e. lá, Pedro Simon e,
sobretudo, Espiridião Amin vetaram a composição dos nomes
que propusemos, principalmente a presença da OAB e da CNBB.
O resultado é que a lei foi votada em 1991. Oferecemos uma
chapa com 13 nomes para compor o conselho e, até hoje,
apesar de a própria lei haver criado um prazo de 60 dias
para efetivar o conselho, que expirou no dia 31 de março do
ano passado, o Senado até hoje não votou a proposição. Já
entramos com requerimento e vamos entrar com uma ação no STE
pedindo a votação.
Descobrimos por que os Senadores estavam contrários ao
projeto, embora ele tenha sido precedido por uma negociação
transparente, conduzida pelo Ministro Antônio Brito. E que a
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, na
revisão constitucional, definiu como ponto prioritário da
sua situação retirar o Conselho de Comunicação do capitulo
da comunicação social. Participaram de uma negociação
conosco, e, agora, mudaram de posição e já estão fazendo
"lobby" para que seja retirado da Constituição o Conselho de
Comunicação. Trata-se de um fato gravíssimo, primeiro,
porque estão rompendo uma palavra acertada e intermediada
por um Ministro hoje, e, depois, porque o conselho seria um
dos principais instrumentos do controle público.
E, mais ainda, outra denúncia sobre a atuação dos

empresários Atualmente, a legislação coloca as emissoras de
rádio e televisão como sistema de concessões. O poder
público dá aos empresários concessão de exploração de 15
anos, para rádio, e 10 anos, para televisão. Os empresários
estão querendo, agora, que o sistema de concessão se
transforme em sistema de autorização, eliminando também a
obrigatoriedade que hoje tem o Congresso Nacional de
analisar o serviço de concessão. A autorização pode ser
feita diretamente com o Ministério das Comunicações.
Este é um dos motivos de estarmos contra a revisão. Criou-

se um grande "lobby" em torno da modernidade, e a liberdade
de imprensa para esses setores no Brasil tornou-se,
simplesmente, liberdade de empresa.
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O Sr. Coordenador - Pergunta do jornalista Airton Guimarães
ao Deputado Federal Pinheiro Landim: "Na nova lei de
imprensa estará assegurado o acesso aos órgãos de
comunicação somente aos portadores de diploma, uma conquista
da categoria que sempre é atacada pelos empresários da
comunicação?".
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Esse assunto tem sido
levantado em todos os momentos de nossas discussões. Não é
objeto da lei, mas, evidentemente, como está sendo
insistentemente abordado, vamos analisar e ver se o Relator
achará conveniente inclui-lo em nosso relatório.
No momento da revisão constitucional, confesso aos senhores

que fui favorável á revisão funcional, mas reconheço que é
um momento de muita responsabilidade, de muito cuidado e
muito risco, pois vamos tocar nas conquistas mais
importantes que a sociedade conseguiu na elaboração da
Constituição Federal, O assunto tem que ser reestudado, mas
muita gente vai tentar modificar aquilo que evidentemente
não merece mais discussão. Muita gente vai-se aproveitar
para modificar aquilo a que não caberia nem discussão.
Defendo, hoje, dentro do meu partido, que se estude com

urgência uma agenda minima para a revisão da Constituição.
Sentimos que querem fazer uma coisa global e isso é muito
perigoso. Fico com a tese de que devemos tratar de dois,
três assuntos no máximo. Acho que o PT perdeu uma grande
oportunidade quando o Deputado José Genoino, no programa
"Bom Dia. Brasil", defendeu esse ponto de vista. Se naquele
momento tivesse havido um entendimento entre todos os
partidos, teríamos encontrado um caminho. Mas ainda está em
tempo. Ainda é oportuno que se faça isso porque tranqüiliza
a todos nós. Continuo tranqüilo, sob muitos aspectos, a
respeito do que se deve fazer na revisão constitucional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Major Walter Lucas,

Assessor de Comunicação Social do Comando da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, para fazer a sua indagação.
O Major Walter Lucas - Deputado Pinheiro Landim, estou

deveras satisfeito ao perceber que neste Plenário há pessoas
preocupadas com o controle. Nós, que militamos na área de
segurança pública, sentimos que a imprensa, de modo geral,
tem sido responsável ao transmitir segurança à população.
Sentimos que os movimentos que são feitos em prol da
segurança da população não são tão divulgados quanto a coisa
malfeita. Como exemplo, citamos o caso de dois jovens
irresponsáveis que manifestaram, diante da imprensa, a
vontade de pichar o prédio da Santa Casa de Misericórdia,
que ainda nem foi pintado. E foi divulgado, em nivel
nacional, que haveria um concurso para quem pichasse o
prédio. Vou mais além: ainda este ano, um canal de TV
mostrou, em câmara lenta, como se fazem um assalto e um
seqüestro, divulgando para não sei quantos milhões a
informação técnica e precisa, através da mídia, levando mais
insegurança à população.
Em Belo Horizonte, em 1990, as mulheres colocaram seus

cabelos dentro dos vestidos, com medo de gangues de corte de
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cabelos. Na realidade, essa gangue nunca existiu em Belo
Horizonte. Não sei como isso surgiu e chegou a nível
nacional. Eu trabalhei diante desse quadro cano assessor do
Comandante e percebi que houve uma total irresponsabilidade,
trazendo insegurança á população, em detrimento do esforço
que as corporações, tanto da Polícia Militar como da Policia
Civil, fazem em beneficio da comunidade. As prisões dos
marginais e os inúmeros mandatos que estão para serem
cumpridos são o sinal de que existe um trabalho com vistas à
segurança da população.
Temos consciência de que a imprensa é nossa aliada no
sentido de levar segurança à população, mas, infelizmente,
alguns fatos, que são minoria, levam à população a
insegurança. Corroboramos a idéia daqueles que se preocupam
com o controle, há necessidade de se chamar à
responsabilidade esses órgãos que levam a insegurança à
população. Não somos contra a divulgação do fato em si, mas
achamos que a ênfase sensacionalista dada ao fato negativo,
ao fato ruim, ao sangue tem levado a população ao pânico.
Fazemos um grande esforço no sentido de levar segurança à
população, principalmente a segurança subjetiva, porque a
objetiva - que se trata da presença real da policia - não
tem como ser oferecida a todas as pessoas. E preciso que a
imprensa seja nossa aliada nesse sentido.
Fica aqui a nossa observação corroborando a de todos

aqueles que aqui impõem o controle. Somos contra a censura,
acho que a imprensa tem que ter liberdade para trabalhar.
Entretanto, é preciso o controle e, enquanto esse conselho
não vem, a Lei de Imprensa poderá adotar alguma medida nesse
sentido.
Gostaria de saber do Deputado se há alguma coisa na lei,
nesse sentido, que possa levar ao Pais um pouco de controle
para que possamos remediar essa situação e colocar os fatos
de uma maneira bem democrática.
O Deputado Federal Pinheiro Landim - Major, a minha
preocupação é que possamos deixar à população uma lei que
não seja punitiva. Infelizmente, temos que ter Instrumento
dentro da legislação que possa punir aqueles que agem de
maneira irresponsável- E o que disse desde o inicio. D
importante é darmos aos segmentos de comunicação do Pais a
liberdade total para agir com responsabilidade, porque isso
é, sem dúvida nenhuma, de fundamental importância para todos
nós, para o desenvolvimento do Pais. Talvez os jornalistas e
empresários da comunicação não sintam tanto quanto eu, que
estou do outro lado, o quanto é importante uma informação
verdadeira, correta. No debate que tivemos no Rio de
Janeiro, o jornalista Clóvis Rossi fez algumas observações
sobre a eleição do Collor, dizendo que a imprensa derivou
para outro caminho e que tivemos Collor na vida pública
brasileira por culpa da imprensa. Eu lembrei a ele que,
antes de a "Folha de S. Paulo" começar a publicar as
denúncias contra Colior, o Senador de Alagoas Divaldo
Suruagy fez uma carta aberta à Nação, dizendo quem era o
Collor. Tomei conhecimento dela quando morava no Ceará.
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Acho que a imprensa de todo Brasil tomou conhecimento, no
entanto não se aprofundaram na denúncia do Senador,
preferiram deixar-se levar pelo sensacionalismo.
Muita gente culpa somente a Rede Globo, mas ela não foi a
única culpada. Outros e outros segmentos da imprensa
brasileira foram nas mesmas águas da Rede Globo. As
denúncias foram feitas pelo Senador, num discurso no Senado.
Depois ele fez uma carta aberta á Nação.
O Clóvis Rossi nos apresentou uma critica à viagem do Lula.

dizendo que a imprensa não estava acompanhando tal viagem, a
fim de divulgar o certo e o errado, mostrando à Nação se
aquele trabalho estava trazendo alguma coisa de positivo ou
de negativo, se ele estava fazendo alguma coisa em termos de
interesse do Pais.
Na realidade, acredito que a Assembléia deve ter esse mesmo
problema. No Congresso Nacional, nosso índice de
popularidade ou aceitação, por parte da população, é multo
pequeno. Não quero dizer que, dentro da nossa função, do
nosso trabalho, não exista uma série de erros. Existe, e não
vai deixar de existir nunca; assim como existiu no passado.
até porque o Congresso é composto de pessoas da sociedade
Se ela tem uma série de defeitos, seus representantes não
são muito diferentes -
A vida congressual, que é um pouco diferente da vida das
Assembléias, resume-se praticamente nos trabalhos das
comissões técnicas. Quando uma matéria chega ao Plenário da
Câmara para ser votada, já trabalhamos nela mais de um ano e
vamos trabalhar mais, até que seja concluída e volte para o
Plenário, para a homologação. No entanto, a imprensa só
mostra ao Pais o trabalho do Plenário da Câmara dos
Deputados, o que não representa a realidade do trabalho
legislativo. E basicamente só aponta os erros que porventura
acontecem A imprensa deve ter liberdade total para mostrar
todos os erros, mas tem o dever de mostrar os acertos.
Sabemos q ue nossa obrigação é fazer o que é certo. Mas, pela
maneira como tudo é mostrado, a opinião pública só absorve o
que é errado. E como se o certo não existisse, até porque
nunca é mostrado. Isso é perigoso. Tudo o que a imprensa fez
para a conquista da democracia pode estar fazendo agora para
o retorno à ditadura. Este é um momento de reflexão em todos
os segmentos da imprensa brasileira, para que possamos fazer
um reexame do direcionamento dos trabalhos, a fim de não nos
arrependermos. Se voltarmos a ter um regime ditatorial, os
maiores prejudicados serão justamente os meios de
comunicação.
O Sr. Coordenador - Mesmo tendo esgotado o tempo desta
reunião, esta coordenação vai conceder ainda espaço para
duas colocações, em respeito à importância da imprensa.
A primeira pergunta vem da parte do Jornalista Ricardo
Eugênio ao Deputado Federal Pinheiro Landim; "Mais de 70
Deputados Federais são proprietários de veículos de
comunicação. Não corremos o risco de cair numa lei viciada?'
A segunda pergunta vem de Helena Barcelos: "Os projetos não
detalham as penas, principalmente quando se referem ás
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multas. Quem vai sofrer a penalidade quando houver
modificação na matéria durante a edição?!!
O Deputado Federal Pedro Landim - Com relação á primeira
pergunta, gostaria de dizer que não sei quantos
parlamentares são proprietários de emissoras de rádio ou
televisão. Disseram que são cerca de 70, ou seja, 14% da
Câmara, o que não muda o pensamento de 80 a 90% da
composição da Câmara dos Deputados. Até porque entendo que o
proprietário de rádio do interior, seja onde for, como deve
ser a grande maioria, talvez não esteja envolvido nos
interesses maiores da grande mídia nacional. E um espaço
muito pequeno da imprensa, com relação à grande mídia, que
está no eixo Rio-São Paulo. Acho que isso não vai, de
maneira alguma, modificar o pensamento ou a decisão da
legislação que desejamos para o Pais.
Com relação à outra pergunta, sobre se o projeto não
detalha as penas e as multas, é evidente que existe uma
preocupação do profissional da imprensa sobre quem é o
responsável pelas multas ou pelos crimes de calúnia e
difamação de uma matéria. Nós já temos mais ou menos o
desenho de que essa responsabilidade fique com o empresário
da comunicação. Não podemos deixar, entretanto, o
profissional sem nenhuma obrigação de responsabilidade, mas
posso afirmar que a responsabilidade maior de qualquer
matéria fica com o empresário da comunicação, até porque é o
empresário que aplica a censura ao profissional.
Estamos atentos para o problema. Não sou jornalista nem
proprietário de comunicação, mas posso perceber como tudo
funciona e tenho consciência de que nas entrelinhas existe
uma censura ou existe uma pauta, como eles chamam. O
jornalista vai para um determinado local já" pautado" para o
que vai fazer e, às vezes, fica tolhido e deixa de divulgar
um assunto que seria muito mais importante.
Recentemente vivi um episódio com uma jornalista de São
Paulo, que me procurou até me encontrar num pequeno distrito
do Ceará. Falei com ela, por telefone, e percebi,
claramente, que ela estava "pautada", pois fazia as
perguntas e dirigia as respostas para o que desejava. Eu,
realmente, contrariei seus objetivos, respondendo de maneira
totalmente diferente da que ela desejava. Obviamente, a
matéria não foi publicada.
Com essas palavras, encerro minha participação, Sr.

Presidente.
O Sr. Coordenador - Cumprimentando o Deputado Federal
Pinheiro Landim por sua exposição e também o jornalista
Geraldo Meio Corrêa, essa coordenação dá por encerrados os
debates e retorna a direção desta reunião ao Deputado
Sebastião Helvécio, Presidente em exercício.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Cumprido o

objetivo da reunião, a Presidência agradece as presenças do
Deputado Federal Pinheiro Landim, dos Jornalistas Geraldo
Melo Corrêa e Wilson Santos, das autoridades e dos demais
participantes deste debate e encerra os trabalhos,
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convocando os Deputados para a reunião de debates, amanhã,
dia 15. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 569 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo (substituindo
o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do
PMDB), Agostinho Patrus (substituindo o Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), Marcos Helênio
(substituindo a Deputada Maria José Haueisen, por indicação
da Liderança do PT) e Célio de Oliveira, membros da Comissão
de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo (substituindo o
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), José Renato, Ermano Batista e Jaime Martins, membros
da Comissão de Administração Pública; Célio de Oliveira,
Baldonedo Napoleão, José Renato e Jaime Martins, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Encontram-se presentes, ainda, os Deputados José Bonifácio e
Ibrahim Jacob. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Renato que proceda á leitura da
ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita
pelos 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 no 1.568/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a edição do "Suplemento Literário do Minas Gerais" e dá
outras providências. Prosseguindo, o Presidente, devido à
ausência dos Relatores anteriormente designados,
redistribui o projeto aos Deputados Agostinho Patrus, Emano
Batista e José Remato, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária- Com a palavra, o
Deputado Agostinho Patrus emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade da matéria. Neste momento, comparece o
Deputado Bonifácio Mourão, a quem o Deputado Célio de
Oliveira passa a Presidência. O Presidente coloca em
discussão e em votação o parecer, que é aprovado. O Deputado
Ermano Batista, Relator da Comissão de Administração
Pública, emite seu parecer, mediante o qual opina pela
aprovação do projeto. Submetido a discussão e a votação, é
o parecer aprovado. O Deputado José Renato, Relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite
seu parecer, por meio do qual conclui pela aprovação do
projeto. Posto em discussão e em votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio - Dilzon Meio
- José Renato - Jorge Eduardo - Roberto Amaral - Bernardo
Rubinger - Baldonedo Napoleão - Antônio Pinheiro.
ATA DA 2g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
DESINCUMBIR-SE DE MISSÃO DE PARTICIPAR DAS AÇÕES DO GOVERNO
DE MINAS GERAIS, QUE SE ENGAJA NA LUTA CONTRA A FOME E A
MISÉRIA
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto, Alvaro
Antônio, Wanderley Ávila, Agostinho Patrus e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação
da Liderança do PT), membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, 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. Ainda com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
faz a leitura do requerimento de autoria do Deputado Marcos
Helênio, o qual solicita que seja ouvido nesta comissão o
Sr. Rogério de Souza Oliveira - Coordenador do Fórum
Estadual de Combate à Fome em Minas Gerais. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência convida,
então, o Sr. Rogério de Souza Oliveira para compor a Mesa e
passa-lhe a palavra. O convidado discorre sobre o trabalho
que vem sendo desenvolvido por meio dessa campanha, que,
mais do que matar a fome, tem por objetivo resgatar a
cidadania das pessoas. Foi feito o mapeamento das regiões
para levantar, com mais detalhamento, as necessidades e, por
meio dos comitês criados, combatê-las com ações concretas.
Após a exposição, o Presidente abre a discussão. Participam
dos debates os Deputados Alvaro Antônio, Agostinho Patrus,
Wanderley Ávila e Anderson Adauto e o Dr. Altamir, assessor
do Deputado Gilmar Machado. Encerrada a discussão, o
Deputado Anderson Adauto faz três propostas ao convidado,
como meio de ajudar na campanha: 1 - a comissão, acompanhada
do Sr. Rogério de Souza, entraria em contato com O
Secretário de Comunicação do Governo para que, por meio das
agências contratadas pelo Estado, fossem feitas as peças
publicitárias para a campanha, sendo suas diretrizes ditadas
pela 000rdenadoria do fórum; 2 - sensibilizar o BEMGE, o
CREOIREAL e a TELEMIG para que seja aberta uma conta
especial e que uma linha telefônica seja posta à disposição
para utilização na campanha; 3 - oferece o apoio financeiro,
por meio da ASFAS, à campanha. O Sr Rogério de Souza
responde que levará as propostas para serem discutidas no
colegiado que coordena os comitês e, posteriormente, dará
uma resposta à comissão. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Wanderley Ávila, que apresenta dois requerimentos:
o primeiro solicita que seja encaminhado oficio ao
Secretário de Estado de Assuntos Municipais com vistas a que
sua Pasta envie sugestão aos Prefeitos Municipais do Estado
para isentarem, parcial ou totalmente, de imposto
territorial urbano o particular que destine, por prazo
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determinado, área de sua propriedade para fins de
aproveitamento em hortas comunitárias; e o segundo solicita
que seja encaminhado oficio ao Presidente da Loteria do
Estado de Minas Gerais no sentido de que essa entidade
promova uma loteria extra com destinação de toda a
arrecadação exclusivamente para a campanha contra a fome e a
miséria, O Deputado Alvaro Antônio apresenta seus
requerimentos: o primeiro solicita ao Presidente da Casa que
autorize que seja veiculada mensagem escrita, na parte
inferior da tela, durante a exibição do programa Assembléia
Informa", visando à captação de doações, em espécie, para a
campanha contra a fome e a miséria; o segundo solicita que
sejam encaminhados ofícios aos Presidentes do BEMGE e do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais com vistas a que abram
uma conta corrente específica para o recebimento de doações
de clientes à campanha contra a miséria e a fome. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os quatro requerimentos
aprovados: O Deputado Anderson Adauto passa a Presidência ao
Deputado Alvaro Antônio e apresenta dois requerimentos: o
primeiro solicita que sejam encaminhados ofícios aos
Presidentes da TELEMIG, da COPASA-MG e da CEMIG com vistas a
que aquelas entidades veiculem em suas respectivas contas
apelo aos consumidores para que façam doações pecuniárias,
por meio de um número de telefone especifico, para a
campanha contra a fome e a miséria; o segundo solicita à
Presidência da Casa que seja veiculado apelo nos
contracheques dos servidores no sentido de fazerem doação
periódica, em espécie, a ser descontada no pagamento, por
concordância expressa do funcionário, para a campanha contra
a fome e a miséria. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados. D Deputado Anderson Adauto assume
novamente a Presidência, faz a leitura de requerimento, de
autoria da comissão, que solicita a prorrogação do prazo de
seu funcionamento por mais 30 dias e solicita à assessoria
que o encaminhe à Mesa. A Presidência passa a palavra ao
convidado, que faz suas considerações finais, O Presidente
agradece a presença do Sr. Rogério de Souza Oliveira e os
valiosos subsídios prestados à comissão, agradece, ainda, o
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1993.
Marcos Helénlo, Presidente - Geraldo da Costa Pereira -

Agostinho Patrus - Alvaro Antônio.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OL2TICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Péricles Ferreira e
Wilson Pires, membros da comissão supracitada. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Roberto Amaral e Gilmar
Machado. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da
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reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente passa à 2ç1 parte da reunião, com a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Por ter avocado a si a Relatoria do
Projeto de Lei no 1.029/92. o Deputado Ajalmar Silva,
Presidente da comissão, emite parecer pela aprovação do
projeto, com as Emendas nos 1 e de 8 a 14, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas do 

no 
15 ao 43, de

sua autoria, e com a Emenda 
no 6, da Comissão de

Constituição e Justiça, na forma da Subemenda 
no 

1, de sua
autoria; e pela prejudicial idade das Emendas do 

no 
2 ao 5 e

no 7, da Comissão de Constituição e Justiça. Fazem uso da
palavra, para discutir o parecer, os Deputados Wilson Pires,
Gilmar Machado e Roberto Amaral, O Deputado Gilmar Machado
solicita ao Presidente que distribua cópias do parecer,
tendo em vista a complexidade da matéria. A Presidência
defere o pedido e suspende a reunião por 3 horas. Reabertos
os trabalhos, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ajalmar Silva, Wilson Pires, Arnaldo Canarinho e Jorge
Eduardo. Encontram-se presentes, também, os Deputados Gilmar
Machado e Roberto Amara]. O Deputado Roberto Amaral solicita
um aparte e registra a presença dos Srs. Ricardo Luiz
Monteiro Casasanta, Maria Ilca Fernandes Siqueira. Geralda
Berenice Esteves Lima, Marcilia Madalena Portela e Geraldo
Demeralino Sabino, representantes do Sindicato dos
Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural -
SINTEL -; Marcos Luiz da Cunha Costa, Joaquim Ferreira Alves
e Edmundo Nascimento, representantes da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG -; e Beline Wandaque, Vereador à Câmara Municipal de
Coração de Jesus. O Presidente anuncia que continua em
discussão o Projeto de Lei 

no 1.029/92. O Deputado Wilson
Pires apresenta as Propostas de Emenda do no 1 ao 3. O
Deputado Arnaldo Canarinho apresenta a Proposta de Emenda n
4, e o Deputado Jorge Eduardo apresenta as Propostas de
Emenda nos 5 e 6. O Presidente submete a discussão e a
votação, cada uma por sua vez, as referidas propostas, que
são aprovadas. Havendo alteração do parecer, com a qual
concorda o Relator, Deputado Ajalmar Silva, este suspende a
reunião por 50 minutos para a elaboração da nova redação. Ao
contar com a presença dos Deputados acima mencionados, o
Presidente reabre os trabalhos e. como Relator do Projeto de
Lei 

no 1.029/92, procede à leitura da nova redação do
parecer, na qual conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 e de 8 a 14, da Comissão de Constituição e
Justiça; com a Emenda 

no 6, na forma da Subemenda no 1, e
com as Emendas do no 15 ao 47; e pela prejudicial idade das
Emendas do 

no 
2 ao 5 e 

no 7. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, O Requerimento n
3.041/92 recebe parecer favorável do Relator, Deputado Jorge
Eduardo. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
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Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.342, 1.356, 1.357 e
1.358/93, que são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos parlamentares presentes,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Presidente - Wilson Pires - Péricles

Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

"MENSAGEM No 398/93
Belo Horizonte, 08 de outubro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a recomposição de
vencimentos dos cargos do Quadro Especifico de Pessoal da
Defensoria Pública e dá outras providências.
A medida consubstanciada no Projeto que ora encaminho

objetiva precipuamente recompor os vencimentos dos cargos da
carreira de Defensor Público e dos cargos de provimento em
comissão que compõem o Quadro Especifico de Pessoal da
Defensoria Pública.
Ao mesmo tempo, e até que seja editada a lei complementar a
que se refere o artigo 130 da Constituição do Estado, foi
introduzido dispositivo que assegura a percepção de
gratificação devida ao Defensor Público e ao ocupante de
cargo de provimento em comissão do referido Quadro, com a
aplicação de dispositivos da Lei Complementar ng 30, de 10
de agosto de 1993, isto em razão da revogação da Lei ng
9.724, de 29 de novembro de 1988 e, por via de
conseqüência, do artigo 5Q da Lei ng 9.757, de 10 de
fevereiro de 1989 e alterações posteriores, que continha a
norma de comando por remissão àquela, para que não haja
solução de continuidade no seu pagamento.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus

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

PROJETO DE LEI Ng 1.744193"
Dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos do

Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública e dá
outras providências.
Art. l - Os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento efetivo e em comissão do Quadro Especifico de
Pessoal da Defensoria Pública, de que tratam o Decreto ng
21.453, de 11 de agosto de 1981 e o artigo SQ da Lei ng
9.757. de 10 de fevereiro de 1989, são os constantes do
Anexo único desta lei, a partir de lg de setembro de 1993.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo único a

que se refere este artigo, está considerado o índice geral
de reajustamento fixado no Decreto nQ 34.923, de 17 de
setembro de 1993.
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Art. 2g - Até a edição da lei complementar a que se refere
o artigo 130 da Constituição do Estado, aplica-se aos cargos
de provimento efetivo e em comissão do Quadro Especifico de
que trata o artigo anterior, no que couber, o disposto nos
artigos 36. 37, 38, 41, 43, 44 e 45 da Lei Complementar ng
30, de 10 de agosto de 1993.
Art. 3 - Para atender ás despesas decorrentes da execução
desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o valor de CR$135.200.000,00 (cento e trinta
e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros reais), observado o
disposto no lg do artigo 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O artigo 103, do
Regimento Interno.
(1 - Publicado de acordo com o texto original.)

- O anexo mencionado foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo" de 27/10/93.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

4489 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/10/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, distinto e seleto público, representantes da
imprensa; por feliz coincidência, o Dia do Engenheiro
Agrônomo e o de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, se encontram numa só data: 12 de outubro. Dessa
forma, mais próximas parecem as bênçãos da Mãe celestial
para uma classe de profissionais que lida prioritariamente
com a terra e dela tira o sustento para toda a humanidade.
Se tudo que aqui se planta recebe a boa correspondência do
solo, como já dizia o escrivão Pero Vaz de Caminha, devemos
entender que o trabalhador da terra, representante das
ocupações iniciais do ser humano, cumpre em nosso Pais uma
missão especial em relação a seus semelhantes.
Evidentemente, é a diversidade de tarefas que proporciona
atendimento às múltiplas necessidades humanas. Quanto mais
evoluída uma sociedade, mais complexo será o mosaico dos
serviços desenvolvidos por ela. Com o progresso conquistado,
algumas profissões caem de importância ou, mesmo, deixam de
existir, como é o caso do acendedor de lampiões, tão bem
cantado por Jorge de Lima. No entanto, aquele que se envolve
com a terra jamais sairá de cena, porque sua atividade está
atrelada á própria sobrevivência da espécie humana. Por mais
que seu trabalho se faça sofisticado, mais burilado pela
tecnologia, o profissional desse campo se apresenta como que
dirigido por um impulso primitivo, um apego às matrizes
históricas do homem. Esse namoro transcendental dá ao



753

indivíduo a sua medida a cada tempo, porque, sendo mais e
mais erudito, sempre se mantém consciente de que é infinito
o cultivo dos saberes.
Acompanhando a marcha da evolução científica, o engenheiro
agrônomo não somente se esforça para fazer frente a novos
obstáculos como também pretende adiantar-se ao ritmo das
dificuldades. Procedimento ingrato, não há que negar, uma
vez que a natureza é vitima constante da predação
Indiscriminada. Um dos temas que mais assiduamente vêm á
baila é o que trata dos recursos naturais renováveis. A
situação vem-se agravando de tal maneira, que seu âmbito não
se restringe á mesa dos especialistas: noticiários da
imprensa comum dão conta da agressão criminosa que se
pratica contra o meio ambiente, chamando a atenção da
sociedade para o dever que todos têm no que concerne á
preservação da qualidade da vida. Infelizmente, a
mentalidade dominante do empresário brasileiro não dá
importância ao planejamento. Tendo um elemento á mão, faz
uso dele no exato momento da necessidade, sem maiores
preocupações com o impacto a ser causado ao meio de que ele
foi extraído. "Amanhã é outro dia' parece ser a filosofia de
quem se serve no banquete dos recursos naturais. O amanhã,
entretanto, não irá desprezar as conseqüências que partem do
hoje, tempo presente em que deve imperar a lucidez na
relação com a natureza. Por ser de caráter permanente, não
há fase alguma em que os cuidados possam arrefecer. Alerta é
a palavra de ordem, pois a mesma mãe generosa que agora
cumula de dádivas os seus filhos poderá negar até o que se
classifica como essencial.
Minas é um dos Estados que mais sofrem com a voragem

extrativista, e isso se dá pela sua condição de maior parque
siderúrgico do Pais. Ai vemos que nem a riqueza é um bem em
si, porque todas as coisas só adquirem valor no confronto
com os efeitos de sua presença ou, mesmo, de sua ausência.
Funciona como truismo a afirmação de que se pode retirar
tudo aquilo que é passível de regeneração. Acontece que a
regeneração tem suas regras especificas, exigências
próprias, que, se não atendidas, determinarão o vazio como
resposta. Uma vez tomadas as providências para a recuperação
do material extraido, a situação primitiva tende a se
refazer e certamente alcançará a plenitude se os métodos
forem adequados á realidade. Deve-se ter em conta que a
intocabilidade de uma floresta, por exemplo, não é meta a
ser defendida por um especialista. Pelo contrário, é
altamente benéfica a prática do desbaste, que é a eliminação
de árvores defeituosas e mortas. Assim procedendo, o homem
arrecada bom volume de lenha, enquanto alivia a área de
elementos que lhe são prejudiciais. Sabe-se, portanto, que
as pressões sobre os recursos devem ser orientadas pelo
equilíbrio de Interesses: homem e natureza poderão ter
convivência harmoniosa, de modo que, sem que esta sofra os
rigores da exorbitância, aquele tenha o que lhe seja
bastante.
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AO alinhavar esses pensamentos, abrigados por mentes
comprometidas com o bem-estar da sociedade, sabemos nada
apresentar de novo. O que pretendemos é realçar a
importância do engenheiro agrônomo nesse contexto cada vez
mais conturbado, em que há de haver uma palavra final que
exerça a efetiva defesa do nosso maior patrimônio, que é a
vida. Vida é preocupação constante desse profissional, que
tem percorrido espaços alongados nos campos da ciência. Quem
se ativer á rotina de um trabalhador de sua estirpe saberá
quanto se tem feito no sentido de facilitar a presença do
homem na Terra.
A Assembléia Legislativa, casa onde o povo é soberano,
torna-se lugar propicio a considerações desse naipe,
sobretudo porque Minas assenta as bases de sua história no
trabalho que caracteriza a atividade do engenheiro agrônomo.
Por mais um 12 de outubro, renovo o orgulho de pertencer a
classe de tão nobres predicados e me congratulo com os
colegas, a quem estendo as mãos, que têm apreço e respeito
pela terra. Nesta oportunidade, quero cumprimentar a todos
os colegas engenheiros agrônomos na pessoa do Presidente da
Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos, Dr. Paulo
Teodoro. Queria, também, cumprimentar de uma forma especial
os engenheiros agrônomos do Norte de Minas.

448a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/10/93 pelo

Deputado Tarcisio Herlrlques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, evidentemente eu me associo às palavras ditas
pelo estimado Deputado Roberto Amaral na homenagem que faz a
esta figura imprescindível ao desenvolvimento rural, que é o
engenheiro agrônomo.
Sr. Presidente, venho trazer ao conhecimento da Casa - ao
mesmo tempo em que registro a questão como sendo um alerta
para os Deputados - o provimento trazido à luz há dois ou
três meses pelo Tribunal Eleitoral. E o Provimento no 2 de
1993, onde o Tribunal, tomando como ponto de partida a
ausência dos eleitores ao plebiscito, quer fazer uma espécie
de recadastramento eleitoral, excluindo muitos eleitores. E
como o eleitor, naturalmente desavisado, só reivindica a sua
condição de eleitor às vésperas da eleição, gostaria de
chamar a atenção, não só dos ilustres Deputados mas também
dos eleitores, pois gostaria de que a noticia chegasse até
os eleitores. O Tribunal toma como ponto de partida o
plebiscito de 21 de abril deste ano para dizer aos eleitores
que justificaram a sua ausência que devem comparecer ao
Cartório Eleitoral para provarem ter domicilio na cidade a
que esse titulo está vinculado. E faz uma recomendação aos
juizes eleitorais do interior para que convoquem os
eleitores a fazer essa comprovação.
Nós sabemos perfeitamente que o não-comparecimento ao

plebiscito foi enorme, não só porque a Nação inteira pensava
de outra maneira, mas também pela inoportunidade da questão
trazida aos eleitores. Coincidentemente, os eleitores
aproveitaram o grande feriado para cuidar de outras coisas.
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Isso nos traz a seguinte questão: o Tribunal ameaça de
exclusão o eleitor que não comparecer ao Cartório Eleitoral
para provar a duplicidade dessa moradia, o que é, 'data
venha" - como os juizes gostam de dizer - uma arbitrariedade
muito grande, porque o Código Eleitoral permite que o
eleitor falte a três eleições sem que o seu titulo seja
sujeito a exclusão. Nós estamos perante o caso de uma
eleição só - um comparecimento somente - e o Tribunal já
está mandando fazer a exclusão, o que contraria o Código
Eleitoral vigente.
Em segundo lugar, a recomendação do Tribunal autoriza a

exclusão, por parte do juiz, daqueles que justificaram a sua
ausência ao plebiscito e que não comprovem ter moradia no
lugar em que o seu titulo está registrado, na sua zona
eleitoral. Mas e aqueles que não se justificaram? Muitos não
se justificaram; não tiveram interesse em comparecer ás
agências do Correio para justificar a ausência á eleição.
Esses estão fora do provimento. Então, nós estamos ante uma
situação de injustiça para com aqueles que compareceram às
agências do Correio e tiveram o cuidado de justificar a
ausência. Aliás, a lei permite a justificação pelo Correio
para a pessoa se eximir de multa.
No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
quer punir os eleitores com a exclusão do seu titulo
eleitoral. Mas aqueles que não compareceram e não se
justificaram estão fora de qualquer punição, pelo menos por
enquanto. Dai a advertência que eu venho fazer aos Deputados
porque, evidentemente, a permanência de muitos eleitores
Interessa aos Deputados, que são responsáveis pelo número de
eleitores de suas respectivas comarcas ou zonas eleitorais.
Que os Deputados façam tudo isso chegar ao conhecimento dos
eleitores, para que eles não sofram mais uma injustiça nesse
País de tantas injustiças.

44fl REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/10/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinto e seleto público que nos vê e que nos ouve.
representantes da imprensa, volto novamente a ocupar esta
tribuna para cumprimentar os pecuaristas de todo o Estado de
Minas Gerais, por ser hoje o dia a eles consagrado. Ontem,
estivemos aqui para comemorar o Dia do Engenheiro Agrõnomo,
celebrado em 12 de outubro, e na tarde de hoje gostaríamos
de fazer o seguinte pronunciamento. (- Lê:)
"Prezados senhores, no mês de julho próximo passado,

realizou-se, em Montes Claros, o 1 Encontro Estadual do
Novilho Precoce, numa promoção da Sociedade Rural, do
Sindicato Rural, da Cooperativa Agropecuária Regional -
COOPAGRO -, todos daquela cidade, bem como da Cooperativa de
Crédito Rural do Norte de Minas - CREDINOR.
Discutiu-se, naquela oportunidade, a necessidade de se

criar em nosso Estado um programa, a ser coordenado pela
Secretaria de Agricultura, de incentivo à produção do
novilho precoce, nos moldes do que vem sendo desenvolvido no
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Estado do Mato Grosso do Sul, com grande aceitação por parte
dos pecuaristas e dos frigoríficos.
Vale ressaltar, a titulo de ilustração, que aquele Estado,
em função das iniciativas governamentais de incentivo à
atividade pecuária, passou a ser o detentor do maior rebanho
bovino de corte do País, posição que, historicamente, sempre
foi ocupada por Minas Gerais. Tal fato, em última análise,
representa perdas econômicas consideráveis para o poder
público.
E sabido por todos, mas nunca é demais relembrar, que a
baixa produtividade de nossos rebanhos é uma das causas da
descapitalização do setor. Tanto é que o abate dos animais
de corte, em Minas, ocorre na faixa dos 4 aos 4,5 anos de
idade, com uni peso médio de 17 arrobas, o que é um tempo
demasiado longo para o retorno do investimento.
Com a tecnologia hoje existente, é perfeitamente possível
produzir-se o novilho precoce, ou seja, um bovino jovem, com
idade máxima de 2 anos, peso médio de 16 arrobas e com
adequado grau de engorda e terminação.
Para o produtor, esse sistema representa maior produção por
unidade de área e por ano, o que gera maior rentabilidade.
Para os frigoríficos, significa uma maior e mais constante
oferta de matéria-prima, diminuindo sua ociosidade,
atualmente em torno de 70%. O Governo Estadual, por sua vez,
obteria vantagens com a produção do novilho precoce não só
com a antecipação, em torno de dois anos, como também com o
aumento da arrecadação de ICMS, por meio do aumento da
produção e da distribuição de carne bovina Finalmente,
ganharia o consumidor ao ter à sua disposição uma carne de
melhor qualidade, mais macia e com menores teores de
colesterol, além de ter uma maior quantidade ofertada, o que
poderia diminuir os preços desse produto-
Percebe-se, dessa maneira,que a implementação de um

programa dessa natureza trará enormes benefícios para toda a
sociedade. Possibilitará, também, a geração de empregos,
tanto no meio rural quanto junto à indústria de abate e
distribuição de carne bovina, promovendo maior dinamismo da
economia.
Por outro lado, é importante salientar a participação do
setor privado nesse programa- No Mato Grosso do Sul, como já
citado anteriormente, o êxito daquela iniciativa deve-se, em
grande parte, ao fato de os frigoríficos oferecerem melhores
preços pelo novilho precoce, independentemente de qualquer
incentivo fiscal. E verdade que o poder público, ao reduzir
a carga tributária, é o grande responsável pelos índices
altamente satisfatórios obtidos até o momento.
Assim, na data de hoje, quando se comemora o Dia do
Pecuarista, não podíamos deixar de trazer nossa preocupação
com essa laboriosa classe, que tanto vem contribuindo para o
desenvolvimento de nosso Estado e de nosso Pais. Essa
preocupação refletir-se-á no apelo que faremos ao Sr.
Governador do Estado e aos Srs. Secretários da Fazenda e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no sentido de
envidarem todos os esforços possíveis para a implementação
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do Programa do Novilho Precoce, que se encontra em fase de
estudos naquelas Secretarias.
Com isso, estaremos criando condições para capitalizar o
setor produtivo da pecuária de corte e para melhorar os
índices de produtividade de nossos rebanhos, com utilização
de tecnologia moderna. Como conseqüência, teremos aumentada
a oferta de carne bovina para os mercados interno e externo,
com um produto de melhor qualidade, - bem como a geração de
divisas para o nosso Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, quero também
aproveitar a oportunidade para citar um artigo do jornal
"Estado de Minas" de hoje, que aborda assunto referente á
agricultura, muito importante, que gostaria de deixar
registrado nesta Casa. O titulo do artigo eS" O campo e o bom
tempo político", que exorta a todos os produtores rurais de
Minas Gerais a lançarem suas sementes.
Queremos fazer um apelo ao Secretário de Agricultura para

que dê seu decisivo apoio aos produtores rurais. Minas
Gerais precisa rever essa situação de calamidade, de falta
de emprego e alimento para sua população. Era o que tinha a
dizer, Sr. Presidente.

449a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/10/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, Sra.
Deputada, Srs. Deputados, imprensa, assessoria, galeria, a
Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMtRT -, entidade
que representa o empresariado ligado á radiodifusão, está
completando 25 anos de uma atuação sabidamente das mais
destacadas, sempre procurando trabalhar para a valorização
da classe que representa e, por via de conseqüência, da
radiodifusão mineira no seu todo. Tendo como seu fundador o
Radialista Januário Laurindo Carneiro, indiscutivelmente uma
das legendas vivas da radiodifusão mineira, a AMIRT chega
aos 25 anos como prestadora de serviços ao empresariado
ligado ao setor da radiodifusão.
Presidente, em se tratando de uma marca das mais
significativas na vida dessa entidade representativa, o
radiodifusor mineiro, por nosso intermédio, toma a liberdade
de rogar os bons ofícios de V. Exa. a fim de que seja
registrada, nos anais da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, essa ocorrência, pelo que nos confessamos,
antecipadamente, agradecidos-
0 que na verdade pretendemos é comentar com os Srs.
representantes do povo de Minas Gerais o fato de essa
entidade representativa do empresariado da radiodifusão
mineira, a AMIRT, completar seus 25 anos prestando os
melhores serviços a esse segmento representativo e, por via
de conseqüência, á radiodifusão mineira como um todo. São 25
anos de luta, de sobrevivência, de contatos com diversos
tipos de governos de Estado, com diversos tipos de
sociedades, pois todos sabem que Minas não é uma só. Minas
são várias. A AMIRT vem desenvolvendo seu trabalho com
dedicação, com competência e se tornando vitoriosa.
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Relembramos aqui a figura de seu fundador, Januário
Laurindo Carneiro, também fundador da estimada Rádio
Itatiaia. Com sua visão de empresário, conclamou, congregou
esses empresários que constituiram essa associação, que, ao
completar seus 25 anos, se mostra pujante, permanente,
constantemente em luta e trabalho.
Há bem pouco tempo, a AMIRT realizou, no Sul de Minas, mais
precisamente na cidade de Poços de Caldas, um encontro entre
seus associados e lá houve por bem lançar a "Carta do Sul de
Minas". Amanhã, 15 de outubro, a AMIRT promove o mesmo tipo
de encontro com os radialistas da região oeste, do
Triángulo, do planalto mineiro, na cidade de Araxá, para
transmitir aos profissionais de rádio e aos empresários da
radiodifusão seus conhecimentos, suas dificuldades e suas
possibilidades.
Nesses encontros regionais, a AMIRT tem se deslocado para
cada uma dessas cidades-pólo do Estado de Minas Gerais
mostrando seu trabalho a seus associados e ás pessoas que
prestam serviços a seus associados, que são os radialistas.
Por isso, Sr. Presidente, requeremos a V. Exa que
providencie o registro, nos anais desta Assembléia
Legislativa, dessa comemoração de 25 anos da AMIRT, pelos
bons serviços que tem prestado, que vem prestando e que
continuará prestando a Minas Gerais. Muito obrigado.

44% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14110/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
o Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostariamos de trazer uma denúncia formulada pela
Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, encaminhada
ao Secretário Octávio Elísio Alves de Brito. Presidente da
COPAM, com cópias enviadas aos Secretários Paulo Paiva,
Alysson Paulinelli e Luiz Alberto Rodrigues, apontando uma
série de irregularidades e descasos que fazem com que o
Governo conste na lista da AMDA relativa à politica
florestal e a outros casos. E uma denúncia muita séria que
faço questão de ler. (- Lê:)
* "Outro assunto que merece ser destacado é a problemática

do DRH. Na última reunião plenária, seu Diretor-Presidente
tomou o tempo dos Conselheiros expondo um relatório que em
nenhum momento alterou o quadro de corrupção e
descompromisso daquele órgão com os recursos hidricos de
Minas Gerais.
Aliado ao Secretário Adjunto de Minas e Energia, o
representante do DRH desmentiu também as denúncias que
apresentamos com base em documento de auditoria da
Secretaria da Fazenda, e, por proposta do Cons. Aloisio
Prince, ficou determinado que, na próxima reunião, deveriam
apresentar ao Conselho as efetivas provas de que as
denúncias são realmente infundadas"."

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Diretor-Presidente do ORH, curiosamente, segundo a AMDA,
está sendo enviado para Miami. E a AMDA questiona que
interesse tem o Departamento de Recursos Hidricos para
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enviar o seu Diretor-Presidente a Miami, que é um Estado
seguramente pantanoso, sem nenhuma semelhança com os
recursos hídricos de Minas Gerais. Sendo assim, quais tipos
de conhecimento poderiam ser adquiridos? Miami tem praia e,
talvez, como disse o Deputado Antônio Carlos Pereira, o
interesse esteja nos recursos hidricos da praia.
Na realidade, a AMDA denuncia o total descaso do DRH.
Minas Gerais tem uma das maiores bacias hidrográficas do
Brasil. Já tivemos muitos rios navegáveis e que hoje
praticamente estão mortos, como o rio das Velhas. Nessa
mesma situação, temos trechos do São Francisco, antes
navegáveis, e também o rio Verde, como já foi denunciado
nesta Casa.
Assim, estamos entrando com um requerimento na Comissão de
Meio Ambiente, para que o Superintendente do ORH explique
as razões de sua ida a Miami.
Também queremos da Secretaria da Fazenda uma cópia dessa
auditoria. Se há corrupção apurada pela Secretaria da
Fazenda, no DRH, por que o Governo não toma providências?
Deixamos ai esse questionamento, querendo que todas essas
perguntas sejam respondidas. E um departamento que está
jogado às traças e ao qual o Governo não tem dado nenhum
respaldo. Enquanto isso, os servidores estão ganhando
salários aviltantes, como os demais servidores estaduais.
Temos que convocar o Sr. Secretário Luiz Alberto
Rodrigues, assim como o Superintendente do DRH, para que
essas denúncias sejam esclarecidas. Convocaremos, também, um
representante da Associação do Meio Ambiente.
Talvez, para o Governo do Estado o meio ambiente não tenha

nenhuma importância, dai o tratamento que dispensa ao DRH.
Muito obrigado. 

44% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14110/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias' - Sr. Presidente. Sras. e Srs.

Deputados, demais pessoas presentes, hoje, pela manhã, tive
a oportunidade de participar de um ciclo de debates,
promovido por esta Casa, sobre a revisão constitucional.
Realmente, fiquei abismado, vamos assim dizer, com a cara-
de-pau de um representante das mineradoras do Brasil,
especialmente de Minas Gerais, que compareceu a esse
seminário defendendo mudanças no art. 176 e outros da
Constituição Federal.
Realmente, não tenho a menor dúvida de que esse será um dos

pontos mais polêmicos dos debates na revisão constitucional.
Como todos sabem, os arts. 176, 177 e 178 tratam da proteção
do nosso subsolo, das nossas riquezas minerais e do nosso
petróleo.
Foi com absoluta estranheza, podemos dizer que até com
raiva, que vi um cidadão brasileiro defender a supressão
desse artigo da nossa Constituição. Esse é um artigo
seriissimo, de grande importância, principalmente para Minas
Gerais, que, pelo próprio nome, é um dos Estados mais ricos
em termos de subsolo na União.
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A argumentação do representante das mineradoras era em
defesa de um tratamento desigual para com as empresas
mineradoras multinacionais que porventura queiram atuar no
nosso Pais. Sabemos que Minas Gerais tem um potencial enorme
em riquezas minerais, como ouro, alumínio e ferro. Enfim,
querem eliminar as diferenças, as leis e os artigos que
protegem o nosso solo e que são a soberania do nosso País.
Mas não fica por ai a ousadia do tal representante. Ele
quer também a eliminação dos impostos, quer uma redução
drástica das aliquotas, dos impostos sobre a extração de
recursos minerais. Em nenhum minuto se falou sobre a questão
dos 'royalties', se deveriam ficar no nosso Pais.
Genericamente, falou-se sobre a questão do meio ambiente e
das águas. Sabemos que as minerações, principalmente as
profundas como as de ouro, são um perigo para os lençóis
d'água. Sabemos que no Município de Nova Lima não
encontramos praticamente nenhuma nascente de água, porque a
Mina de Morro Velho perfurou todo o município, fazendo
pesquisas para encontrar ouro e, nessas pesquisas, lã se foi
a água. Então, várias propriedades, vários pedaços de terra
aqui pertinho de nós, que eram ricos, que eram abundantes em
água da melhor qualidade, hoje estão totalmente secos. Por
que? Porque as mineradoras não têm a menor preocupação com a
questão do meio ambiente, com a questão da água, que vai
ser, seguramente, no terceiro milênio, a maior riqueza do
planeta.
Fica aqui o meu repúdio à fala do representante das
mineradoras proferida nesta manhã, que defendeu a entrega
pura e simples da nossa riqueza às multinacionais, em
detrimento do nosso futuro e até em detrimento do aspecto
mais imediato da questão dos nossos recursos físicos.

- Sem revisão do orador.)
450g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 15/10/93 pelo
Deputado Roberto Amaral

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para abordar dois temas muito importantes.
Um deles trata do Dia do Professor, cuja comemoração se dá
hoje, dia 15 de outubro. Vai a todos os professores de Minas
Gerais, de Montes Claros e de todo o Norte mineiro a nossa
homenagem. Cumprimento também os Deputados professores. O
professor é um trabalhador dedicado e sofrido, de modo
especial, no conjunto dos trabalhadores brasileiros. Curtido
na luta histórica por uma sociedade livre e esclarecida, ele
não se curva diante das dificuldades, ciente sempre de que
sem educação de boa qualidade não se constrói nem se
aperfeiçoa a democracia. Termino propondo a seguinte
reflexão: existe coisa mais bonita do que o ato de ensinar?
Em seguida, presto uma pequena homenagem à Agência Centro

do Banco do Brasil em Belo Horizonte.
Tenho o prazer de vir à tribuna para trazer palavras de
louvor á Agência Centro do Banco do Brasil, por se tratar de
uma das mais antigas de Belo Horizonte, sempre na prestação
de serviços ao melhor estilo das casas de crédito.
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Lembro inicialmente o pioneirismo que o Pais apresenta com
respeito a essa modalidade de negócios. Criado em 1808 pelo
Príncipe Regente O. João VI, o Banco do Brasil foi o quarto
banco emissor em todo mundo, precedido apenas pelo Banco da
Suécia, criado em 1668, pelo Banco da Inglaterra, em 1694, e
pelo Banco da França, em 1800.
Em 1914, quando a fraternidade era abalada pela Primeira

Guerra Mundial, o Banco do Brasil decidia criar uma filial
na Capital de Minas, que seria a sétima do Estado, pois o
Banco já estava representado em Três Corações, Uberaba, Juiz
de Fora, Cataguases, Carangola e Varginha.
Ocupava a Presidência do Banco do Brasil o Sr. Homero
Batista, homem empreendedor, cujos méritos de administrador
levavam o Banco a posição de grande solidez, graças á
correta linha de atuação, que se tornava digna das tradições
centenárias do estabelecimento.
Não obstante ter sido decidida sua criação em 1914, somente
quatro anos mais tarde ocorreu a inauguração da agência. O
dia 16/10/18 foi particularmente festivo para a Capital
mineira, que' recebia, em âmbito nacional, a 33a casa do
Banco do Brasil.
Até então, o Banco se instalava em cidades relacionadas com

o ciclo do café, com a exploração da borracha ou que se
destacassem pela condição portuária. Belo Horizonte se via,
portanto, privilegiada com a abertura da agência, já que não
se classificava no gênero daquelas cidades. A razão do
prestigio não era outra senão o desenvolvimento que por aqui
se intensificava.
A primeira localização da Agência Centro foi na Avenida
Amazonas, 347, tendo passado para a Avenida Afonso Pena,
737, mais tarde para a Rua Espírito Santo, 571, para chegar
finalmente ao seu endereço atual, na Rua Rio de Janeiro,
750.
Iniciado em 1968, o edifício onde se instala a agência foi

concluído em fevereiro de 1973. Obedecendo aos mais modernos
critérios de construção, o prédio de li andares é ainda hoje
uma referência na arquitetura de Belo Horizonte, decorridos
20 anos de sua inauguração.
Para as solenidades de entrega da nova sede ao povo belo-

horizontino, compareceu o Presidente da instituição, Nestor
Jost, acompanhado de vários Diretores. Tão grande foi a
repercussão do acontecimento que três Governadores estiveram
presentes: o do Distrito Federal, Cel. Hélio Prates da
Silveira, o de Goiás, Dr. Leonino Di Ramos Caiado, e o de
Minas, Or. Rondon Pacheco.
Em seu discurso, o Gerente da agência, Fued Farhat, disse

que passava o edifício ao povo da Capital "para que dentro
dele o trabalho seja sincronizado com a grandeza de nosso
Estado".
Na verdade, isso é o que tem acontecido, pois, dos

principais negócios de Belo Horizonte, muitos são definidos
naquela agência, que já conta três quartos de século.
O trabalho invariavelmente realizado por profissionais de
elevada competência é o responsável por que a Agência Centro
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figure entre as mais bem-sucedidas do Banco do Brasil, em
todo o Pais. Recebendo a classificação "A" que é a de maior
grandeza, a agência ocupa a quarta posição no "ranking"
nacional, fato que por si informa o enorme êxito conquistado
pelos seus funcionários. Ao todo, são 570 pessoas,
distribuídas em oito andares, que ali prestam serviços ao
Banco do Brasil. Esse gigantesco contingente humano,
consideradas as proporções de uma agência bancária, faz da
profissão um ato de honradez, dando-lhe tratamento
compatível com a dignidade humana. Equipe coesa,
perfeitamente ajustada aos requisitos próprios à atividade,
todas aquelas pessoas estão conscientes da importância de
sua contribuição para que o Banco cumpra as finalidades a
que se destina, de fundamental valia para o desenvolvimento
da nossa economia.
Quem se dignifica pelo trabalho merece os louvores da
sociedade, porque esse é o melhor dos caminhos, o que mais
seguramente credencia o homem para o seu caráter social
Nesta oportunidade em que homenageamos a Agência Centro do
Banco do Brasil em Belo Horizonte, Quero enaltecer o seu
corpo de funcionários, construtores do nome admirável que
aquela casa desfruta na organização, da mesma forma que se
projeta com inegável relevo no apoio às realizações do povo
desta cidade.
Porque é impossível nomear a grande família que realiza
serviços de tão vastos merecimentos, cumprimento o Sr.
Carlos Roberto de Alvarenga, Gerente da agência, pedindo que
ele estenda aos seus colegas as felicitações que agora tenho
a satisfação de apresentar. Quero destacar, também, o
trabalho profícuo do Superintendente do Banco do Brasil, Dr.
Wagner Gomes.
Era o que tinha a dizer.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de outubro de 1993

ATA

ATA DA 4559 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - 1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem nQ 398/93 (Projeto de Lei n
1744/93), do Governador do Estado - Ofícios diversos e
telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do
nQ 1.745 ao 1.753/93 - Requerimentos do nQ 4.835 ao 4.840/93
- Requerimentos dos Deputados Tarcísio Henriques, Marcos
Helênio e Wellington de Castro - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Agropecuária, de Direitos e Garantias
Fundamentais, de Saúde e Ação Social, de Educação, de
Política Energética e dos Deputados Antônio Carlos Pereira,
Simão Pedro Toledo, Tarcísio Henriques, Wanderley Ávila (2),
Márcio Miranda (5) e Roberto Luiz Soares (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Pinheiro,
Tarcisio Henriques. Bonifácio Mourão, Antônio Carlos
Pereira, Álvaro Antônio, Maria José Haueisen e Ronaldo
Vasconcellos - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Questão de
ordem - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio e
Wellington de Castro; aprovação - 2g Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, no lQ turno, do Projeto
de Lei 

no 1.641/93; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão; deferimento - Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.034/92; apresentação da Emenda nQ 4; encerramento
da discussão; envio do projeto com a emenda à Comissão de
Educação - ENCERRAMENTO - Ordem ao Dia.

ABERTURA
- Ás 141hI5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antõnio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
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Reinaldo Lima - Roberto Amara] - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Tarcísio Henriques, 2g'-Secretário "ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wilson Pires, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM No 398/93

- A Mensagem nQ 398/93 (Projeto de Lei nQ 1.744/93) foi
publicada na edição do "Diário do Legislativo' do dia
27/10/93.

OFÍCIOS
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento (2),
informando, em atenção aos Requerimentos flQ5 4.624 e
4.615/93, do Deputado Bernardo Rubinger, que a solicitação
contida no primeiro foi incluída na proposta orçamentária
para o exercício de 1994 e, com relação ao segundo pedido,
que ele não se inclui entre as metas estabelecidas no Plano
Plurianual de Ação Governamental-
Do Sr. Haydn Pimenta, Chefe de Gabinete da Secretaria do
Planejamento, comunicando que o Dr. Matheus Cotta de
Carvalho, Diretor da Superintendência Central do Orçamento -
SUCOR -, representará o titular daquela pasta na reunião
relativa à proposta orçamentária para 1994, no que se refere
à área da saúde. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Trajano Gusmão, Presidente da Federação Nacional dos
Servidores Públicos do Poder Legislativo - FENAL -,
comunicando a fundação dessa associação, encaminhando a
relação de sua diretoria provisória e remetendo a "Carta de
Porto Alegre', a qual solicita seja divulgada.
Do Sr. Luiz Carlos Alcântara Moraes, da Diretoria de Normas
e Planejamento Curricular da Secretaria da Educação,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Saúde e
Ação Social (atendimento ás propostas do Seminário
Legislativo Saneamento é Básico), que a equipe técnica
daquela Pasta elegeu como eixo temático dos conteúdos
básicos o tema "ambiente"; que o tema "saúde" está inserido
na proposta curricular como conteúdo integrante dos demais;
e que caberá às escolas estaduais estabelecer em seus
planejamentos a sistematização dos conteúdos, de acordo com
as peculiaridades e a realidade da clientela.
Da Sra. Maria Raymunda Gomes, funcionária pública,
solicitando o apoio da Casa á aprovação das emendas que
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enumera, apresentadas ao Projeto de Lei Complementar n
22/92. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nQ 22/92.)

TELEGRAMA
Do Sr. Octávio Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, comunicando que este órgão negou referendo ao
despacho do Ministro Sepúlveda Pertense, que, no exercício
da Presidência, havia suspendido os efeitos da Lei flQ
10.820, de 22/7/92. (- A Comissão de Justiça.)
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 P1Q 1.745193

Dá a denominação de José Silva Martins à rodovia estadual
que liga o Município de Brumadinho ao de Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada José Silva Martins a rodovia

estadual que liga o Município de Brumadinho ao de Bonfim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: José Silva Martins, primeiro doutor em
Farmácia do Estado, depois de ter sido laureado em Técnica
de Laboratório e Hidrobiologia, coroou , sua atividade
profissional formando-se em Engenharia. A parte dessa
escalada, cultivou sua vocação literária como autor de
vários livros, romances e contos, dentre eles um premiado
pela Academia Brasileira de Letras: "Um Talher à Mesa".
Figura das mais queridas em Bonfim, de que se fez ardente
defensor, muito lutou pela ligação rodoviária entre a sua
terra e a Capital, entendendo, com isso, que seus
conterrâneos teriam acesso ao desenvolvimento do Estado, com
a abertura da mencionada estrada. Nada mais justo do que dar
seu nome à estrada por cuja concretização lutou.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Plg 1.746/93
Declara de utilidade pública a Casa Espirita Amor e

Caridade, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa
Espírita Amor e Caridade, com sede no Município de
Tupaciguara.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Anderson Adauto
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Justificação; A Casa Espírita Amor e Caridade, com sede em
Tupaciguara, tem finalidade eminentemente doutrinária e
assistencial, praticando a caridade cristã, por meio do
amparo espiritual e da promoção de campanhas como a do quilo
e a da sopa fraterna. A entidade mantém, ainda, um
ambulatório homeopata para atendimento a.seus sócios.
Estamos certos de que nossos pares nos apoiarão na
aprovação deste projeto de lei, que reconhece a utilidade
pública de uma entidade de alto espirito evangélico e
assistencial.
- 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 1.747/93
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento

Comunitário - CDC -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no Município
de Lavras.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993-
Célio de Oliveira
Justificação; O Centro de Desenvolvimento Comunitário é uma

entidade civil que objetiva promover a assistência social,
por meio de um trabalho efetivo junto ás comunidades que
representa.
A entidade promove, ainda, campanhas pró-melhoramento da
saúde, da alimentação, da educação e da recreação para a
comunidade.
Por ter caráter eminentemente beneficente, a entidade faz

jus a ser reconhecida como de utilidade pública. Para tanto,
contamos com o apoio de nossos pares a este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto as 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 1.748/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Essênios do 3g

Milénio ng 246, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Essênios do 3g Milênio ng 246, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 7/10/91, pelo Decreto ng 1.015, de

8/10/91, a Loja Maçônica Essênios do 3g Milênio ng 246 é uma
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instituição civil, apartidária, sem discriminação religiosa,
social ou econômica, cuja principal finalidade é a auto-
realização do homem por meio do desenvolvimento de sua
consciência teórico-moral. A entidade objetiva também
prestar atendimento a pessoas carentes e, para atingir essa
meta, desenvolve um trabalho filantrópico voltado a
comunidades de baixa renda.
Tornar a Loja Maçônica Essênios do 3Q Milénio ng 246 de
utilidade pública é dar o suporte de que a entidade
necessita para a continuidade de sua obra benemérita-
- 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 Hp 1.749/93
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Bíblicos -

CEBI
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Estudos Bíblicos - CEBI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Raul Messias
Justificação: Importante instituição civil, o Centro de
Estudos Bíblicos visa estimular o estudo da Bíblia e a
difusão de seus ensinamentos por todos os meios, bem como
criar condições para a formação bíblica de agentes de
pastoral, capacitando-os a animar e aprofundar, em suas
comunidades, a reflexão bíblica.
Tem como tarefa organizar e sistematizar todo o material

vindo das comunidades cristãs de base ou da pastoral popular
em geral que, explícita ou implicitamente, se refira ao uso
da Bíblia, assim como o material produzido por outras
entidades que abordam temas bíblicos e divulgar estudos,
análises e ensaios bíblicos que possam oferecer subsidio á
pastoral popular.
A declaração de utilidade pública do Centro de Estudos

Bíblicos virá melhorar as possibilidades para os
interessados, leigos ou religiosos, aprimorarem seus
conhecimentos e confirmá-lo como importante centro de
estudos sobre os temas bíblicos.
- 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 1.750/93
Declara de utilidade pública a Creche Recanto Feliz, com

sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Recanto Feliz, com sede no Município de Ibirité.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Tendo por principio básico abrigar crianças

de zero a sete anos de idade, sem discriminação de raça, cor
ou credo, tratando-as com afeto e igualdade dentro de um
clima que proporcione o seu crescimento em sabedoria,
respeitando as leis da natureza, do próximo e de Deus, a
Creche Recanto Feliz desempenha significativo papel junto a
sua comunidade.
Trata-se de uma entidade civil de caráter filantrópico, com

uma atuação dinâmica e séria, que dá sua contribuição para a
construção de uma sociedade mais justa e humana.
0 Juiz de Direito da comarca atesta que a entidade funciona
há mais de dois anos e que sua diretoria é composta de
pessoas idóneas, que não percebem qualquer remuneração pelos
cargos que ocupam.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho empreendido pela Creche
Recanto Feliz, esperamos a aprovação do presente projeto de
declaração de utilidade pública pelos nobres pares desta
Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de 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 1.751193
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário ao Conjunto Túnel de Ibirité, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Apoio Comunitário ao Conjunto Túnel de Ibirité, 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, 26 de outubro de 1993.
Marcos Helénio
Justificação: Tendo por princípio básico a luta por

conquistas sociais, a Associação de Apoio Comunitário ao
Conjunto Túnel de Ibirité desempenha significativo papel
junto a sua comunidade. Trata-se de entidade civil sem fins
lucrativos que sempre primou pelo bom atendimento a seus
assistidos.
Com atuação dinâmica e séria, essa entidade, em suas
promoções e movimentos públicos, sempre deu enfoque
prioritário às causas populares, trabalhando com afinco pela
construção de uma sociedade mais justa e humana.
Diante do exposto e do caráter de utilidade de que se
reveste a entidade e considerando, ainda, que torná-la de
utilidade pública é a forma de o Poder Legislativo auxiliá-
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la em sua nobre tarefa, contamos com a imprescindível
aprovação deste projeto de lei pelos nossos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.752/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Duval de Barros, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Duval de Barros, com sede no Município
de Ibirité.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Duval de
Barros, constituída no Município de Ibirité, é uma
associação civil sem fins lucrativos, regida por estatuto e
pela legislação aplicável, que tem por objetivo buscar a
melhoria do nível de vida da comunidade do bairro, prestando
assistência a ela e promovendo sua integração.
O Juiz de Direito da Comarca atesta que a entidade funciona
há mais de dois anos e que sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos
que ocupam.
Em face do exposto e do caráter de evidente utilidade de

que se reveste a entidade e considerando, ainda, ser esta a
forma de o Poder Legislativo do Estado auxiliá-la em sua
nobre tarefa, contamos com a imprescindível aprovação deste
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 196, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.753/93
Declara de utilidade pública a Creche Casa das Meninas, com

sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche Casa

das Meninas, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Tendo por principio básico amparar a infância
por meio de abrigo, alimentação, educação e assistências
médico-odontológica e social, a Creche Casa das Meninas
desempenha significativo papel junto a sua comunidade.
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Trata-se de una entidade civil de caráter filantrópico, com
una atuação dinâmica e séria que dá sua contribuição para a
construção de uma sociedade mais justa e humana.
O Juiz de Direito da comarca atesta que a entidade funciona
há mais de dois anos e que sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício
de seus cargos.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho empreendido pela Creche
Casa das Meninas, esperamos a aprovação deste projeto pelos
nobres pares desta Casa-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.835/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pede se
solicitem aos Secretários da Fazenda e da Habitação as
informações que enumera, relativas a obras e gastos com
habitação realizados pelo Executivo desde janeiro de 1992.
Ng 4.836/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Educação as informações que
relaciona, relativas a escolas estaduais criadas ou
instaladas desde março de 1991.
Ng 4.837/93, do Deputado Marcos Helênio, pedindo se

solicitem aos Secretários da Fazenda, de Administração e da
Educação informações quanto a gastos com a utilização, pela
Secretaria da Educação, de prédios pertencentes a terceiros.
(- Distribuídos á Mesa da Assembléia.)
Ng 4.838/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à urgente liberação de recursos para as
obras de ampliação da rede de distribuição de água do
Município de Divinópolis. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
Ng 4.839/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas á realização das
obras do Contorno Rodoviário de Bom Despacho, numa extensão
de 11km, no Município de Bom Despacho.
Ng 4-840/93, do Deputado José Leandro, solicitando a
consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Antônio de Paula Ribas Júnior, ocorrido
no Município de Ouro Preto. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando a retirada de
tramitação da Emenda nQ 116, de sua autoria, ao projeto que
trata da organização e da divisão judiciária do Estado.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando audiência da

Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.655/93, do Deputado Anderson Adauto.
Do Deputado Wellington de Castro, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à urgente
criação de uma comissão para fiscalizar a Central de Leitos
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desta Capital, em função dos sérios problemas que vêm
ocorrendo nos hospitais, mormente os conveniados com o rNss
e com o INAMPS.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Agropecuária, de Direitos e Garantias Fundamentais, de
Saúde e Ação Social, de Educação, de Política Energética e
dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Simão Pedro Toledo,
Tarcisio Henriques, Wanderley Ávila (2), Márcio Miranda (5)
e Roberto Luiz Soares (3).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, não
pretendemos fazer aqui coro com os profetas do apocalipse,
que enxergam a situação nacional como bem próxima do fundo
do abismo, e, entre os diversos aspectos do desastre
nacional, colocam em situação de triste evidência a
educação.
o Brasil é pobre e analfabeto. Mais analfabeto do que
pobre. Pobre porque analfabeto.
Todos sabemos como tem sido difícil a caminhada rumo ao

aprimoramento do desempenho de nosso sistema de ensino.
Pequenos passos adiante, grandes deslizes em retrocesso.
Entre as poucas razões de esperança que nos animam no
sentido de acreditar numa educação mais eficiente e eficaz
para o nosso povo está o processo de democratização da
escola pública. Claro que esse processo passa pela eleição
direta do Diretor e do colegiado, com a participação livre e
efetiva da comunidade.
Como detentores de mandatos eletivos, nós, melhor talvez do
que outros, sentimos o significado e o valor do sufrágio
popular.
A administração democrática e participativa é feita por
intermédio do colegiado, onde o Diretor eleito deve exercer
a Presidência. Esse processo permite uma administração
cooperativa. A escola se insere na comunidade e não mais
será apenas um apêndice totalmente distanciado da população,
à mercê da vontade solitária de alguém que se considere
privilegiadamente iluminado. Trata-se de um processo de
valorização da instituição pública.
E necessário tentar recuperar as instituições públicas de
nosso Pais, que foram premeditadamente sucatadas,
principalmente as que estão ligadas à área social - educação
e saúde. Recuperar a educação pública passa por resgatar a
sua credibilidade, fazer com que a população, acreditando,
participe do processo. Por isso, a democratização da escola
pública, prevista na Constituição, vai possibilitar a
melhoria de qualidade. Uma escola que seja de todos e para
todos.
A eleição direta do Diretor da escola e do colegiado é 9
inicio da ação democrática a ser desenvolvida na escola. E
nossa grave responsabilidade respeitar esse processo. Mais
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do que isso: ajudá-lo, acelerá-lo, dar-lhe segurança e
credibilidade.
Colocar em dúvida o passo dado corresponderá á perda de um
tempo muito precioso. Uma perda que nossos filhos e os
filhos dos nossos filhos nos cobrarão. Amargamente.
Que o nosso Secretário da Educação, Prof. Walfrido dos
Mares Guia, tenha todo o nosso apoio, nosso incentivo e a
certeza de que compreendemos e participamos do seu esforço
para imprimir novos rumos para a escola pública.
São estas as minhas palavras, Sr. Presidente, sobre esse

assunto, que já foi discutido aqui nesta Casa. Sabemos que a
professora é uma grande vítima. Já lembramos aqui que países
mais pobres, como a India, pagam ás suas professoras três,
quatro vezes mais do que recebem as professoras de Minas
Gerais.
Outra classe que vem sofrendo amargamente é a classe
médica. Basta ver que o salário do médico hoje é de
CR$22.000,00. Tenho recebido em meu Gabinete médicos e
familiares de médicos. Nossas conversas sempre terminam em
lágrimas. Apesar de todo o esforço de seu trabalho, a
remuneração do médico não dá sequer para manter seus filhos
nas escolas. O descaso do Governo para com essas classes é
gritante e vergonhoso. Basta ver que a FHEMIG está
desativando 610 leitos por falta de pessoal. Os médicos
estão deixando os hospitais e procurando outros empregos.
Conhecemos alguns médicos que estão trabalhando de motorista
de praça. Sabemos que sem educação e sem saúde nenhum pais
pode progredir. Isso é profundamente triste. Pacientes
morrem nas filas dos hospitais. Nestes últimos meses 49
pacientes morreram à espera de atendimento. Os médicos não
suportam também tanto sofrimento.
Vi ontem, em Venda Nova, a construção de um novo hospital a
pleno vapor. Em vez de dar condições de funcionamento aos
hospitais existentes, o Sr. Governador prefere construir
novos hospitais. Por quê? Por que não dar condições ás
escolas e hospitais já existentes? Porque há retorno nas
grandes obras. Porque é interesse dos empreiteiros. O
inquérito do Congresso está mostrando quantas desgraças
alguns empreiteiros, inclusive de Minas Gerais, causaram à
Nação brasileira, com sua corrupção juntamente com os
responsáveis pelo Orçamento da União.
Fica meu apoio às professoras. A sociedade quer ver escolas
funcionando cada vez melhor. Fica aqui minha solidariedade à
sofrida classe médica de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro
Antônio. Em virtude de sua desistência, com a palavra, o
Deputado Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcísio Ilenriques - Sr.Presidente, Srs.
Deputados, acabamos de ouvir as palavras tão serenas dessa
figura estimada por todos nós, que é o Deputado Antônio
Pinheiro. Gostaria de dizer que tenho por ele o maior apreço
e admiração.
Não resta a menor dúvida de que ele tem razão quando exalta
o papel da educação. Tenho para mim que só por meio da
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educação vamos construir o País com o qual sonhamos.
Acontece, entretanto, que a educação no nosso País tomou um
rumo diferente. Gostaria de lembrar ao Deputado Antônio
Pinheiro que houve um momento em que, no Pais inteiro,
dissociaram a cultura da educação, a ponto de termos na
esfera federal, na esfera estadual e até mesmo nos
municípios duas secretarias inteiramente independentes. Não
vejo como podemos educar sem cultura.
Quero acreditar que está justamente ai o cerne de toda a
deterioração do processo educacional em nosso País. Deixo a
questão para os professores e pedagogos. Temos aqui,
inclusive, o Prof. Côssimo, que é tão afeito a essas
questões.
Quero lembrar que a nossa educação se transformou em
ensino, o que é muito diferente. Quando os professores
passaram a pular de escola em escola para poder completar o
seu salário, percebemos o colapso do sistema educacional em
nosso País.
Atualmente está em discussão a questão da eleição das
diretoras. Eu vejo até alguns colegas afirmando que
voltariam atrás e retirariam as suas assinaturas. Eu
gostaria de dizer que não vou retirar a minha até a
ratifico. D que eu não posso aceitar é que tenham levado a
política partidária para a escola. Esse sistema já está
completando dois anos de existência e não vimos nenhuma
melhoria nas escolas; pelo contrário, elas estão decaindo.
Ainda outro dia , as estatísticas constataram que nós
perdemos muito em matéria de educação.
Não resta a menor dúvida de que é um princípio democrático.
Nós queremos a eleição das diretoras, porque desejamos
exaltar a democracia. Eu pergunto aos senhores se, na
prática da democracia, no plano da política nacional e
estadual, nós conseguimos alguma melhoria. Pelo contrário.
estamos assistindo a escándalos um atrás do outro.
Nesse processo de seleção das diretoras, nós vemos uma
aberração, caro Deputado Antônio Pinheiro, que é a escolha
da diretora por uma facção e. ao mesmo tempo, uma vice-
diretora por outra facção. As duas funcionam num trabalho
antagônico e até adversário. Trago o meu testemunho de que
já vi, na prática, uma trabalhando contra a outra. Não posso
admitir que dois professores procedam dessa maneira numa
instituição destinada á educação. E por causa desses
desatinos que estamos percebendo determinadas deteriorações
no plano nacional.
Mas o que nós queríamos falar é que estamos percebendo que
a situação do Pais se agrava em virtude do procedimento
político partidário de alguns, dentro da democracia que
estamos trabalhando para aprimorar.
Hoje pela manhã, assisti, Srs. Deputados, a um movimento na

Associação Comercial de Minas , que trago ao conhecimento da
Casa. O movimento ocorreu no Café Parlamentar, evento em
que, por sinal, não comparecem muitos parlamentares, embora
devessem comparecer para o debate, uma palestra, uma troca
de pontos de vista. Já compareci algumas vezes e fui hoje,
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porque se tratava de um momento de tomada de posição de
parlamentares, Prefeitos, Vereadores, ex-Governadores e até
ex-Presidente da República. Todos eles estavam como que
acenando para que as forças vivas do Estado tomassem uma
posição e assumissem a responsabilidade pelo fato de que
muitos políticos não têm sabido desempenhar os seus mandatos
como deveriam.
Registro, com muita satisfação, o manifesto lançado hoje
pela Associação Comercial , durante o Café Parlamentar, ao
qual aderiram muitas figuras expressivas de segmentos da
nossa sociedade. (-Lê:)

"Compromisso de Minas"
No quadro das dificuldades que infelicitam a vida
brasileira, as denúncias que deram origem à chamada CPI do
Orçamento vieram aumentar o sentimento de indignação e de
angústia que toma conta de amplos setores da nossa
sociedade.
Consciente da gravidade do momento, que exige sobriedade e
firmeza, e solidária com a Nação, Minas Gerais vem
reafirmar, com os signatários deste documento, o seu
histórico compromisso com a liberdade, o convívio
democrático, a ética e a probidade.
Antes de tudo, deplora a existência no Pais dos profundos
focos de corrupção a revelarem uma deformação de caráter que
compromete as elites brasileiras e envergonha a nação.
Afirma a convicção de que esses desvios de conduta, que
constrangem, angustiam e revoltam a sociedade, têm raiz e
motivação na impunidade que agride, humilha e ultraja a
consciência da cidadania.
Entende que somente pelo implacável combate aos crimes
perpetrados contra o patrimônio comum, o Pais haverá de
recuperar a esperança e retomar a confiança na construção do
seu futuro, avançando para a posição que lhe cabe ocupar no
concerto das Nações.
De outra parte, o Estado só poderá representar a
coletividade em seu mais alto grau de expressão, se for
capaz de somar as energias nacionais para enfrentar e vencer
os desafios da inflação, da violência, do medo, da miséria e
da fome que atormentam o povo brasileiro.
Com a organização democrática da sociedade e a depuração do
Estado, será possível debelar também os bolsões marginais da
criminalidade, que afrontam a cidadania e investem contra as
próprias instituições, no assalto quotidiano, no seqüestro
continuado e no tráfico armado.
Instituições frágeis ou moralmente desacreditadas abrem
fácil vereda ás tentações totalitárias, às pregações
antidemocráticas e á sanha de malfeitores de todos os tipos
e extrações.
Minas considera, porém, que este é mais um momento da
grande luta que, com coragem e patriótica determinação, a
sociedade brasileira vem sustentando em favor da afirmação
democrática e pelo fim das transgressões aos valores
universais da civilização. Essa luta deverá prosseguir até
que sejam escoimados os graves erros e sérios desvios que
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acometem o ambiente político, moral e social do PaisMinas
conhece e respeita a honradez, a honestidade e o sacrifício
das forças sociais que, nos escritórios e nas fábricas, nas
cidades e no campo, nas instituições e na vida civil
trabalham e produzem, geram empregos e criam riqueza,
sensíveis ao sofrimento e á dor dos milhões de brasileiros
ainda confinados no território desumano de todas as
carências.
Adverte, com os exemplos do passado e a consciência do
presente, que os braços cruzados dos deserdados podem
erguer-se pela revolta e frustração sem limite de seus
mínimos anseios. Como também os braços que lavram a terra,
que forjam a peça industrial, que se lançam a novos
investimentos, que escrevem a história e fazem a cultura do
Pais podem ser tomados da "ira sagrada, aquela que expulsa
os vendilhões e dá nascimento a uma nova ordem.
O Brasil tem urgência dessa nova ordem. Já basta de
impunidade- De afrontosos acintes. De ignóbil cinismo.
Minas, como os signatários deste documento, assume, diante
da Nação e perante a consciência cidadã, os compromissos
seguintes:
1. Contribuir para a defesa, o fortalecimento e o

aprimoramento das instituições nacionais, a começar pelo
Congresso Nacional, por sua condição de casa de
representação popular, símbolo da democracia representativa,
e onde só devem ter assento parlamentares de reconhecida
Idoneidade;
2. apoiar todas as ações, sobretudo as de competência dos
poderes constituídos, destinadas à exaustiva e cabal
apuração de atos de corrupção ativa e passiva, e de outros
crimes contra as instituições e a sociedade, com a
conseqüente punição rigorosa e exemplar de todos os
responsáveis;
3. acompanhar, particularmente, os trabalhos da CPI do
Orçamento, solidarizando-se com seus integrantes, em
especial, com os dignos congressistas dirigentes da
comissão, confiando em seu espirito público na condução dos
trabalhos de investigação e apuração de responsabilidades,
quaisquer que sejam as pessoas ou instituições nelas
envolvidas;
4. comprometer-se, como signatário deste documento, não só
com a pregação e defesa, mas, sobretudo, com a prática dos
princípios aqui enunciados.
Em síntese, o sentimento da Minas libertária de Tiradentes
irmana-se, uma vez mais, com o sentimento majoritário da
Nação, que exige o saneamento de todos os vícios da vida
pública a fim de liberar as forças criadoras do Pais para o
trabalho de consolidação e aperfeiçoamento do regime, na
construção de uma autêntica democracia política e social,
capaz de promover e fazer prevalecer o bem comum."

- Publicado de acordo com o texto origina]-)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado
Bonifácio Mourão.
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O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago comigo um jornal com uma publicação sobre a
Fundação Newton Paiva, com o titulo "Uma Alternativa de
Desenvolvimento Levada a Sério", que diz o seguinte. (- Lê:)
"Quando, em 1974, foi criada a Faculdade de Turismo em Minas
Gerais, estava sendo concretizado um ideal - a formação de
profissionais que pudessem, por meio de seu trabalho,
encontrar saídas para o desenvolvimento do Brasil.
Esse pensamento se baseava, desde aquela época, numa
questão bem simples: o Pais tem todos os atrativos para se
tornar o maior pólo turístico do mundo.
Por acreditar na potencialidade do Brasil, a Fundação
Newton Paiva vem investindo nessa atividade, desenvolvendo
importantes projetos para que essa meta seja alcançada-
0 CEDITUR - Centro de Documentação e Informação Turística -
é o exemplo mais recente dessa atuação. Apresentando ás
Prefeituras, empresas privadas, aos órgãos governamentais
informações precisas em forma de inventários da oferta
turística. O centro elabora, ainda, programas específicos
nas diversas atividades do setor.
Como conseqüência do alto nível desses projetos, a Newton
Paiva foi convidada a integrar a Câmara Setorial de Turismo,
sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Turismo e
Serviços, em Brasilia.
O pioneirismo que marcou a implantação deste curso e todas
as iniciativas desenvolvidas a partir dai reforçam a
seriedade e o compromisso das Faculdades Integradas Newton
Paiva com o futuro do Pais".
Também queremos aproveitar a oportunidade para dar os
nossos parabéns á Fundação Newton Paiva por todos os seus
cursos, inclusive o curso superior de Turismo, dando
incentivo ao turismo em Minas Gerais e no Brasil.
Também queremos cumprimentar o Dr. José Carlos Amorim, que

era o Superintendente da CEMIG na região do vale do rio Doce
e em algumas outras, totalizando 134 municípios sob sua
superintendência. Recentemente, e em reconhecimento ao seu
valioso trabalho desenvolvido naquela região, foi o Or. José
Carlos promovido a Superintendente Regional da CEMIG de Belo
Horizonte, que é a maior das superintendências estaduais.
Por reconhecer na sua pessoa um verdadeiro talento a
serviço da CEMIG é que, desta tribuna, quero agradecer ao
Presidente daquele órgão, Dr. Carlos Eloy. ao Dr. Hélio
Garcia e, sobretudo, ao Dr. José Carlos pelo grandioso
trabalho desenvolvido na região do vale do rio Doce e nas
demais regiões em que ele trabalhou. Desejo felicidades a
esse grande mineiro nas suas novas funções de
Superintendente da CEMIG em Belo Horizonte. Posteriormente,
encaminharei a esta Mesa um requerimento congratulando-me
com a Presidência da CEMIG e com o Governo do Estado de
Minas pela feliz promoção do Dr. José Carlos Amorim. Multo
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias; o
motivo da minha vinda a esta tribuna diz respeito ao
pronunciamento feito, há poucos Instantes, pelo colega
Tarcisio Henriques. Eu queria registrar a minha
solidariedade quanto á segunda parte da fala do colega,
quando externou, desta tribuna, o compromisso e a
sensibilidade de várias entidades de Minas Gerais a partir
de um evento patrocinado pela Associação Comercial no
sentido de que o Congresso permita não apenas que apareçam
os responsáveis por mais essa onda de corrupção mas também
que eles sejam punidos.
Eu queria, rapidamente, polemizar a respeito de algumas

observações que o Deputado Tarcisio Henriques fez, aqui,
relativamente ao processo de eleição direta para Diretor de
escola. O Deputado afirmou, inicialmente, que considera
inadmissível que estejam levando política partidária para as
escolas públicas de Minas Gerais, Eu queria registrar que,
em que pese ás inúmeras limitações e ao fato de que a
eleição direta, por si só, não vai garantir que o processo
democrático avance, nós não podemos desconsiderar que, no
período anterior á eleição direta para Diretor, nós tínhamos
política partidária nas escolas. Os Diretores eram,
basicamente, frutos da indicação de políticos: Prefeitos,
Deputados, chefes locais. Ai, sim, era influência político-
partidária, no seu lado mais nefasto. Aliás, não apenas
Diretores, durante muitos anos, exatamente como conseqüência
do regime militar; os nossos parlamentares tinham poder na
medida em que tinham capacidade maior ou menor de influir na
remoção de servidores públicos e na indicação de Diretores
de escolas e Delegados de Policia. Esse processo, em si, é
limitado, é parcial. Ele tende a fazer do processo da
eleição um fetiche, e tem sido incapaz de dar um passo que
democratize as nossas escolas públicas. Mas não há nenhum
termo de comparação. Nós queremos analisar a situação de
hoje, em que, com todos os problemas, com a situação que nós
tínhamos anterior a essa, isso é incomparável. Isso faria
com que todos nós retrocedêssemos á posição de meros
despachantes. A disputa que iria se ensejar entre vários
parlamentares seria para saber quem indicaria os Diretores
de escolas, na esperança de que isso rendesse dividendos
eleitorais no futuro.
A segunda observação é que o Deputado Tarcísio Henriques

afirma que não houve melhoria nas escolas, de dois anos para
cá. Eu vou além e digo que, se fizermos uma análise, vamos
verificar que não é apenas de dois anos para cá que a
educação piorou. Ela vem de um processo de piora, e a
eleição, por si só, jamais seria capaz de resolver o
problema. Há um sentimento comum e perigoso que envolve o
interior do nosso Pais de que, na medida em que a democracia
não resolve os nossos problemas, então, vamos voltar ao
regime autoritário da ditadura. A democracia é uma panacéia.
A democracia é, ainda, com todos os seus defeitos, a forma
melhor que a sociedade humana conseguiu desenvolver até
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hoje. Isso vale também para o interior das escolas. isso é
conflituoso? Sim, mas o processo educacional não é, pura e
simplesmente, uma transmissão de conhecimentos, embora eles
sejam fundamentais. O processo educacional é, também,
construção de conhecimento, e pressupõe-se que haja não
aquele que ensina e aquele que aprende, mas Interações,
respeito às realidades culturais e incorporação da
experiência que nossos alunos têm. Esse é um processo que,
fora da democracia, é inconcebível- E a democracia é
conflituosa e tensionada. sim. Não há problemas quanto a
isso, essa é a questão menor. Acho que o esforço que devemos
desenvolver, neste momento, é a partir dos limites que estão
colocados, e alguns deles são mais ou menos óbvios. De que
maneira vamos fazer com que a democracia, neste momento, nas
escolas, na sociedade, se aprofunde? Como vamos garantir que
as comunidades comecem a participar com mais voz, no
interior das nossas escolas? De que maneira vamos incorporar
essas comunidades nessa elaboração do saber coletivo? Este é
o desafio: jamais retroceder.
O Deputado também fez uma analogia, creio até que

escorregada, dizendo que a democracia, no Brasil, só tem nos
permitido assistir a mais escândalos. Eu queria lembrar ao
Deputado que os escândalos também existiam na época da
ditadura militar. A diferença fundamental é a de que,
naquele periodo, nós não podíamos estar discutindo isso como
estamos hoje. Naquele período, a imprensa não podia
desenvolver o trabalho que desenvolve hoje. O jornal "Estado
de São Paulo" tinha que publicar versos de Camões e receitas
de bolo na primeira página, porque não era possível
informar. Foi por isso que eu registrei que considerava uma
escorregada do Deputado Tarcísio Henriques. Ele desenvolveu
um raciocínio dizendo que a democracia tem nos trazido
escândalos. Eu sei das convicções democráticas do Deputado
Tarcisio Henriques, mas, às vezes, no afã de construir uma
frase um pouco mais interessante, nós nos perdemos nos
conceitos. Eu queria lembrar que, na tentativa de se fazer o
que o Sr. João Carlos está fazendo hoje, no Congresso, como
também um jornalista deste Pais, que era informante dos
serviços militares, Alexandre Von Baungarten, apareceu
morto, ou seja, a democracia, por si só, não resolve o
problema, mas - insisto - ainda é a melhor maneira de as
sociedades sobreviverem.
Por fim, algo que nos diz respeito mais diretamente: eu

considerei positiva a fala do Deputado Tarcisio Henriques e
vou mais além, O Tarcislo, junto de alguns outros poucos, é
daquelas raras personalidades desta Assembléia que se
debruçam sobre os problemas nacionais. Eu não acredito numa
postura em q ue os acontecimentos de Brasilia são vistos como
os acontecimentos de Brasilia, que não nos dizem respeito. O
que está em jogo não é o Congresso Nacional, o que está em
jogo não é a Comissão de Orçamento em nível federal, o que
está em jogo não são os sete anões, o que está em jogo é uma
Instituição chamada parlamento, e isso nos diz respeito, de
forma absolutamente direta. E aí temos que nos debruçar
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sobre questões que não nos são muito prós. Quem está se
dando ao trabalho de acompanhar com um pouco mais de cuidado
a CPI de Brasília deve ter observado que todo inicio de
processo, se é que podemos chamar de processo, se localizava
exatamente naquilo que, para nós, era um tema mal discutido,
que diz respeito ás nossas subvenções sociais. Recentemente,
eu fiquei sabendo disso apenas ontem, o Tribunal de Contas
da União, numa atitude absolutamente escandalosa, abriu mão
de fiscalizar os recursos destinados às subvenções sociais.
São recursos destinados a fundo perdido. Esses dias mesmo,
saiu uma denúncia de um Deputado que já foi muito próximo de
várias pessoas respeitáveis deste Estado, o Sr. José Geraldo
Ribeiro, que destinou a bagatela de US$100.000,00 a uma
entidade que tem como endereço seu escritório em Brasilia,
que tem como titular a Secretária do escritório em Brasília.
Vem o Tribunal de Contas e não avalia absolutamente nada
disso. Creio que, mais do que externar, da tribuna, das
comissões, a nossa preocupação, a nossa perplexidade, a
nossa indignação com aquilo que ocorre hoje, no Congresso
Nacional, temos que dar seqüência ao nosso comportamento
aqui dentro, sob pena de, quando naufragarem lá,
naufragarmos aqui também. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro

Antônio.
O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
em que pese à capacidade, ao dinamismo, á atuação do nosso
prezado colega, Deputado Antônio Carlos Pereira, professor
experimentado, entendo que as suas idéias não correspondem
à realidade, principalmente no que concerne ao problema das
eleições dentro das escolas
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados e, mais

especificamente, Deputado Antônio Carlos Pereira, que temos
de lutar por uma democracia plena no nosso Pais. Entretanto,
o que vem acontecendo nas escolas, nobre Deputado, é que a
prática não condiz com uma realidade teórica, pois está
havendo divisões políticas dentro das escolas. Reclamava-se,
no processo anterior, que o Deputado introduzia nas escolas
a sua vontade política ou mesmo a sua política partidária.
Não sei como foi essa indicação da maioria das Diretoras,
no período passado, mas acredito que os Deputados não
"pinçavam" um nome e o levavam para dentro das escolas. Os
Deputados também eram emissários de uma vontade do povo que
ia atrás deles, solicitando-lhes a indicação de "a", "b" ou
"c". Para V. Exa. ter uma idéia, Deputado Antônio Carlos
Pereira, como majoritário em Belo Horizonte, tive a
oportunidade de indicar vários Diretores. Lá no Barreiro,
aconteceu uma coisa curiosa: todos os nomes que indicamos
foram reeleitos pela comunidade Só havia uma escola
dirigida por uma cidadã, notoriamente do PT, que foi a única
a não reeleger sua Diretora. Portanto, o PT foi derrotado
Viva a democracia
Com referência a uma Diretora eleita pela comunidade,
entendo que aqueles que votaram naquela Diretora se julgam
semiproprietários dela, e a comunidade que ficou ao lado da
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Diretora eleita também se julga dona dela. Sem dúvida
nenhuma, Srs. Deputados, isso quebra e deteriora uma boa
administração na escola. Portanto, recebemos reclamações a
todo momento.
Sou um político da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

mas, nas minhas pequenas andanças pelo interior do Estado,
percebemos que aquelas mazelas, aqueles desentendimentos
políticos de um município, são transportados para a escola e
ali, as "panelinhas" começam a ser formadas; de um lado, a
facção que é a favor do Prefeito, do outro lado, a facção
que é contra o Prefeito. Isso acontece também no processo
de indicação política, mas, no processo atual, isso fica
mais acentuado. Não podemos negar essa situação que está
ocorrendo.
Sabemos também que o Secretário de Estado. Walfrido dos
Mares Guia, não vai voltar atrás, apesar da
inconstitucionalidade da matéria, que já foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ele deverá voltar
atrás com sua portaria, que, aliás, foi um erro, pois
deveria ser um decreto do Governador, nunca do Secretário.
Ele deve permanecer com as eleições para Diretores de
escola. Não conversei com S. Exa. depois do encontro que
tive com os Srs. Deputados, entretanto, continuo entendendo
que, entre os dois processos, a introdução da política na
escola será mais acentuada através da eleição direta dos
Diretores. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen.
- A Deputada Maria José Haueisen profere discurso, que será

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

Vasconce llos.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, assessoria, galerias, membros da imprensa, volto
a esta tribuna, em primeiro lugar, para agradecer ao ilustre
Deputado Ivo José, meu companheiro da Comissão de Meio
Ambiente, do PT, .a resposta que me deu a uma indagação que
fizemos sobre a retirada dos aguapés da Lagoa da Pampulha.
Quero estender esses agradecimentos à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte e ao Grupo SADE, dirigido pelo Deputado
Federal do PSDB, Vittório Medioli, pela
assinatura do convênio que permite àquela empresa executar,
gratuitamente, os serviços de retirada dos aguapés da
referida lagoa.
Gostaria de dizer também que, mal iniciados os trabalhos
pela empresa SADE, alguém, interessado em prejudicar a Lagoa
da Pampulha e Belo Horizonte, procede a um ato criminoso
cortando um cabo de aço que isolava um certo número de
aguapés para que estes não ocupassem toda a lagoa da
Pampulha. Pela madrugada, de maneira criminosa, alguém
cortou o cabo de aço de 114 de diâmetro. Não é fácil cortar
um cabo de 1/4 de diâmetro, a não ser que essa pessoa seja
especializada e tenha os equipamentos apropriados a esse
malfadado serviço. Tenham certeza, porém, de que a
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Prefeitura de Belo Horizonte e o Grupo SADE não terão
diminuído o seu ânimo para execução desse serviço tão
necessário para a Lagoa da Pampulha.
Estamos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e

com o Comando da Policia Militar, a quem solicitamos que
apurem esse fato, a fim de que possam pegar essa pessoa que
agiu de maneira criminosa. Isso servirá de exemplo para toda
a comunidade de Belo Horizonte. A execução desse serviço é
importante para a nossa Capita) e para Minas Gerais. Tal ato
de vandalismo não pode passar despercebido e impune.
A Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha também está
trabalhando, fazendo coro com a voz deste Deputado, para que
se proceda ao trabalho de investigação desse caso.
Averiguações devem ser feitas, de maneira urgente, pela
Secretaria de Segurança Pública e pela Policia Militar , a
fim de que isso sirva de exemplo para toda a comunidade.
Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado á la parte, a
Presidência passa á 2,1 parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Gostaria de, em nome dos
parlamentares médicos desta Casa e de todos os
parlamentares, registrar nosso pesar pela norte do grande
médico brasileiro, ocorrida dia 23 do corrente, sábado
passado, Dr. Euriclides de Jesus Zerbini, grande figura da
medicina brasileira, que formou e informou várias gerações.
levando o nome do Brasil ao cenário mundial. Ele foi
pioneiro em transplantes cardíacos e no tratamento de outras
doenças cardiovasculares. Gostaria que constasse nos anais
da Casa e que fosse encaminhado o requerimento,
posteriormente.
o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Hely Tarquinio.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Agropecuária e Política Rural - aprovação do Projeto de Lei
ng 1.413/93, da Deputada Maria José Haueisen; e do
Requerimento ng 4.805/93, do Deputado Roberto Amaral de
Direitos e Garantias Fundamentais - apreciação do Projeto de
Lei ng 1.504/93. do Deputado Cõssimo Freitas; de Saúde e
Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.395 e
1503/93, do Deputado Cõssimo Freitas; 1.464/93, do Deputado
Clêuber Carneiro; 1.458/93, do Deputado Glycon Terra Pinto;
1.090 e 1.093/93. do Deputado Marcos Helênio; 1.429/93, do
Deputado Mauri Torres; 1.471/93, do Deputado Milton Salles;
e 1.417/93, do Deputado Wanderley Ávila; de Educação -
apreciação dos Projetos de Lei ngs 1-431/93, do Deputado
Antônio Pinheiro; 1.388/93, do Deputado Homero Duarte; 1.439
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e 1.479/93, do Deputado Jaime Martins; 1.241 e 1.500/93, do
Deputado João Batista; 1.430/93, do Deputado Mauri Torres;
1.450 e 1.507/93, do Deputado Reinaldo Lima e 1.486/93, do
Deputado Ronaldo Vasconcelios; de Politica Energética.
Hidrica e Minerãria - aprovação dos Requerimentos ns 4.758
e 4.780/93, do Deputado Roberto Amara]; 4.782/93. da
Deputada Maria Elvira; 4.799/93, do Deputado Geraldo
Rezende; e 4.802/93, do Deputado Milton Salles (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Antônio Carlos Pereira,
Líder da Bancada do PT - sua ausência, nesta Casa, nos dias
20, 21 e 22 de outubro, em função de sua participação no 2g
Congresso do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação
de Minas Gerais, em Juiz de Fora; Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Aparecida Maria Teixeira, ocorrido no
dia 24 de outubro, em Pouso Alegre; Tarcisio Henriques -
falecimento do Sr. Antônio Cabral de Mendonça, Presidente da
Câmara Municipal de Eugenópolis; Wanderley Ávila (2) -
falecimento da Sra. Maria Barbosa Silva, em Pirapora, e da
Sra. Laudimira Rodrigues, em Várzea da Palma; Márcio Miranda
(2) - falecimento do Sr. Inácio Antônio Oliveira, em
Divinópolis, e do Sr. Alexis Elias Donato, em Belo
Horizonte; pelo Roberto Luiz Soares (3) - falecimento da
Sra. Jandira Carvalho de Andrade, em Belo Horizonte; do Sr.
Luis Ferreira César, em Guiricema, e do Dr. Mário Lúcio
Comes, em Visconde do Rio Branco; Márcio Miranda (3) -
falecimento do Sr. Ronaldo José Almeida, em Divinópolis, e
dos Srs. José Comes Carvalho e Ruth Martins de Barros, em
Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcísio
Henriques em que solicita a retirada da Emenda nQ 116, de
sua autoria, ao Projeto de Lei Complementar ng 22/92. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item VIII, do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Marcos Helênio em que solicita
audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.655/93. Em votação, o
requerimento. Os Deputados q ue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Wellington de Castro em que
solicita seja encaminhado pedido ao Sr. Ministro da Saúde,
para criar comissão a fim de fiscalizar a Central do Leite
em funcionamento nesta Capital. Em votação, o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lo turno, do Projeto de
Lei ng 1.641/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
dispõe sobre a aplicação dos recursos constitucionalmente
definidos na manutenção e desenvolvimento do ensino.
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Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
flQ 1.641/93. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o item VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.034/92, do

Deputado Jorge Eduardo, que institui o Programa Estadual de
Crédito Educativo - PECE -, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto, com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 2.
q ue apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda no 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda flQ 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira, e com a Emenda nQ 3, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA NQ 4 AO PROJETO DE LEI NQ 1.034192
Acrescente-se aos f § l , 2Q e 3Q do art. lQ o seguinte:
Art. 1 - . . .....................
§ l - Somente poderão beneficiar-se do crédito educativo

os alunos oriundos das escolas estaduais do Estado de Minas
Gerais e dos supletivos do Estado.

2 - Os alunos oriundos das escolas estaduais deverão
nelas ter cursado os últimos 3 (três) anos escolares e
deverão ter cursado, no mínimo, 7 (sete) anos escolares em
escolas estaduais -
f 3 - Os alunos oriundos do ensino supletivo deverão ter,

á época da Inscrição no crédito educativo, idade mínima de
25 (vinte e cinco) anos.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
João Batista
Justificação: Um crédito educativo estadual deve priorizar

os moradores do Estado, uma vez que a verba a ele destinada
advém dos contribuintes mineiros. Nada mais justo, portanto,
do que fazer reverter aos próprios contribuintes mineiros os
benefícios de suas contribuições e, mais ainda, beneficiando
os alunos oriundos das escolas estaduais e do supletivo
oferecido pelo próprio Estado.
Seria injusto que a todos, indistintamente, fosse liberado

o crédito. Se um aluno, durante sua vida escolar, estudou
somente em escolas particulares, beneficiando-se de um
ensino de melhor qualidade e de alto custo, é lógico que ele
deve buscar, por meio de recursos próprios, suprir as suas
necessidades em um curso superior particular ou,
simplesmente, buscar a Universidade Federal ou Estadual para
estudar. Pior ainda seria o Estado de Minas Gerais arcar com
os estudos de alunos oriundos de outros Estados, moradores
de cidades circunvizinhas ao Estado mineiro.
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Valorizemos o estudante carente, o estudante mineiro;
valorizemos o homem que busca no ensino supletivo a
locupletação da sua educação, da sua cultura, do seu saber.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.
Durante a discussão foi apresentada ao projeto emenda do
Deputado João Batista, a qual recebeu o nQ 4. Em face do que
dispõe o ç 2c do art. 195 do Regimento Interno, a Mesa vai
devolver o projeto ã Comissão de Educação, para que esta
emita parecer sobre a matéria.

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 as
extraordinárias de amanhã, dia 27. às 91h30min, e ás
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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.327/93

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

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.327/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, visa a instituir a obrigatoriedade da emissão de
nota fiscal de entrada de mercadoria nas operações de compra
efetivadas pelas empresas que exercem atividades
relacionadas a desmontes, ferros-velhos e sucatas.
Após sua publicação e o exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, veio o
projeto a esta comissão para ser apreciado quanto ao mérito,
segundo dispõe o Regimento Interno da Casa.
Em reunião desta comissão realizada em 20/10/93, para

apreciação do parecer, foi apresentada a Proposta de Emenda
no 1, do Deputado Marcos Helênio, que foi acolhida pelos
demais membros.
Agora, por força do dispositivo regimental retromencionado,
retorna o projeto a esta comissão para nova redação do
parecer.

Fundamentação
A atividade comercial inerente aos ferros-velhos, desmontes
e sucatas, especialmente em Minas Gerais, tem dado margem a
sérias ilegalidades, exatamente pela oportunidade que
proporciona a pessoas inescrupulosas de adquirir veículos e
outros equipamentos de procedência duvidosa, sem que se
exija, para tanto, a necessária documentação.
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No entanto, tal atividade é exercida em todo o mundo e
representa não apenas um fator de economia como também de
preservação do meio ambiente, pois recicla materiais que
tomariam, muitas vezes, caminho diverso.
A regularização desse ramo de atividade, tal como se

pretende, deve ser considerada medida das mais relevantes,
já Que a partir dela passarão a ser identificados não apenas
o comprador como também o vendedor e o intermediário
envolvidos na transação, trazendo maior segurança para o
destinatário final.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1-327/93, no lQ turno, acrescido da Emenda nQ 1,
abaixo transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os desmontes deverão manter livro próprio para

registro das operações que envolvam peças automobilísticas,
nele indicando:
a) número do chassi do veiculo negociado;
b) nome e Identificação do proprietário;
c) especificação das peças envolvidas;
d) data e valor da negociação.

1 Q - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo implicará multa de 300 (trezentas) UPFMGs, e na
interdição do estabelecimento pelo prazo de 90 (noventa)
dias.

2g - Em caso de reincidência, computar-se-ão em dobro os
serviços previstos.".
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Marcos Helénio, Presidente - Márcio Miranda, Relator -

Maria Olivia.
PARECER PARA O tg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.406193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.406/93, do Deputado Péricles
Ferreira, propõe seja denominada Escola Estadual Conrado
Veríssimo de Oliveira a Escola Estadual Serra do Anastácio,
do Município de Taiobeiras.
Publicada em 21/5/93, veio a proposição a esta comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art.
103, V, "a", do Regimento Interno, tendo sido convertida em
diligência ao autor, a requerimento do Relator, para
complementação da documentação.
Cumprida a diligência, reúne-se a comissão para exarar o

presente parecer.
Fundamentação

Foram obedecidas as disposições estabelecidas na Lei ng
5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621, de
13/12/79, que disciplinam a denominação de próprios
públicos. Assim, não há óbices á normal tramitação da
matéria.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.406/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira -
Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.446/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa
oficial do Estado, dos nomes dos devedores de multas por
poluição e degradação ambiental.
Publicada em 4/6/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão para ser submetida a exame preliminar, sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela obriga o Poder Executivo a

publicar, anualmente, no dia 5 de junho. Dia Mundial do Meio
Ambiente, os nomes de empresas, estabelecimentos comerciais
e industriais que, nos 12 meses anteriores a essa data,
tenham sido multados, ou sejam devedores de multas, por
poluição ou degradação ambiental
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro, prevista no art. 23, inciso VI, e art. 225, "caput",
ambos da Constituição da República.
Por outro lado, não é o assunto de iniciativa privativa de
nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer dos
parlamentares desta Casa deflagrar o processo legislativo.
O projeto, entretanto, merece um pequeno reparo para que
não venha a ferir direito individual do cidadão.
Com efeito, é corolário do estado de direito a
possibilidade de o administrado poder recorrer das sanções a
ele impostas pelo poder público. Esse direito pode ser
exercitado perante a própria administração ou pela via
judicial, sendo desdobramento dos incisos XXXV e LV do art.
Sg da Constituição Federal.
A publicação dos nomes dos infratores, sem qualquer
restrição, consagra, por vias transversas, a decisão única.
já que dará efeitos a uma decisão que, posteriormente,
poderá ser revogada ou modificada pela autoridade
administrativa superior, que tem amplos poderes para fazê-
lo.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.446/93, com a Emenda ng 1, abaixo transcrita.

EMENDA P49 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. lg - O Poder Executivo publicará anualmente, no dia 5
de junho, os nomes das empresas e dos estabelecimentos
comerciais e industriais que, nos doze meses anteriores a
essa data, tenham sido multados por poluir ou degradar o
meio ambiente.
Parágrafo único - Para efeito do que dispõe este artigo,
considerar-se-á apenas a multa aplicada após decisão
administrativa definitiva..
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Bernardo Rubinger - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.525/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
ng 1.525/93 objetiva instituir gratificação para o servidor
público do Estado de Minas Gerais pai de filhos provenientes
de parto gemelar.
Publicada em 5/8/93. a proposição foi distribuída a esta
comissão para receber parecer preliminar de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem o objetivo precipuo de assegurar
ao servidor público do Estado de Minas Gerais pai de filhos
provenientes de parto gemelar uma gratificação
correspondente a um salário integral do pai ou da mãe, para
cada filho nascido que exceder a unidade.
Trata-se de uma típica gratificação pessoal, uma vez que

decorre de uma situação individual do servidor e, por seu
caráter remuneratório, apresenta-se como uma vantagem
pecun i ária.
A Constituição mineira, na parte que se refere à
remuneração do pessoal do serviço público, dispõe, em seu
art. 66. III. "b", sobre a iniciativa privativa do
Governador do Estado para fixar a remuneração de cargos e
funções públicos das administrações direta, autárquica e
fundacional
Em face da competência privativa concedida ao Chefe do
Executivo para elaborar leis majoradoras de vencimentos ou
concessivas de vantagens pecuniárias, a matéria em apreço
encontra óbices de natureza constitucional à sua aprovação.

Conclusão
"Ex positis". somos pela inconstitucionalidade, pela
injuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei ng
1.525/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Ermano Batista.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.588/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela
propõe seja declarado de utilidade pública o Grupo de Jovens
JUPC - Jovens Unidos em Prol da Comunidade -, com sede na
cidade de Timóteo.
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 entidade que se pretende beneficiar com o titulo
declaratõrio de utilidade pública satisfaz a todos os
requisitos previstos na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme
documentação que instrui o processo; todavia, a Emenda nQ 1,
a seguir proposta, visa a corrigir erro material constante
no projeto original, no qual a denominação da entidade não
está de acordo com a constante no seu estatuto.
Não encontramos, portanto, óbices à normal tramitação do

projeto em tela nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.588/93, com a Emenda nQ 1.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Jovens - JUPC (Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com
sede no Município de Timóteo-
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Emano Batista -
Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.608193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.608/93, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, tem o propósito de proibir as empresas privadas de
fornecerem ajuda aos policiais militares, quando em serviço
por ocasião de conflitos trabalhistas.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/8/93, veio o

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

Fundamentação
A proposta sob análise depara com óbices de natureza
constitucional, já que o poder público não pode prescindir
da colaboração da sociedade para o pleno exercício das suas
atividades, nos termos do art. 144. "caput", da Constituição
Federal, que é cristalino ao dispor sobre o tema, conforme
pode ser observado a seguir:
"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos ...
Segundo o mestre constitucionalista José Afonso da Silva,
"a segurança pública não é só repressão e não é problema
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apenas de policia, pois a Constituição, ao estabelecer que a
segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, acolheu a concepção do 1 Ciclo de Estudos sobre
Segurança, segundo a qual é preciso que a questão da
segurança seja discutida e assumida como tarefa e
responsabilidade de todos, Estados e população' ("Curso de
Direito Constitucional Positivo", 7 9q ed., São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1991, p. 650/651).
O projeto em tela, conforme se pode constatar, contraria o
principio estatuído pela Carta Magna, restringindo a
participação coletiva.
Vale salientar, ainda, que a proposta parlamentar alude a
atos de improbidade, tipificados tanto no Código Penal
Brasileiro quanto no Código Penal Militar corno corrupção.
Nessa seara, não compete ao Legislativo Estadual editar
normas jurídicas, uma vez que a matéria se encontra entre
aquelas enumeradas no art. 22 da Constituição da República,
mais especificamente no inciso 1, que dispõe sobre a
competência legislativa privativa da União.
Não há, pois, a possibilidade de o Estado atribuir penas de
menor gravidade que aquelas já constantes na legislação
federal própria, tal corno pretende o projeto em discussão.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng
.608/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende. Relator -

Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Ermano Batista.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.613/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epígrafe cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
e dá outras providências.
Publicada em 2/9/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão, para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a criação do Fundo de

Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -' destinado a dar suporte
financeiro a investimentos urbanos municipais no Estado de
Minas Gerais.
Para tanto, define os beneficiários de suas operações de
financiamento, a origem de seus recursos e a forma de
aplicação. Estabelece, ainda, a entidade gestora do FUNOEURB
e os integrantes do seu grupo coordenador.
A proposição se insere nos limites da competência do Estado
membro, já que a criação de fundos é matéria de cunho
financeiro abarcada pelo inciso 1 do art. 24 da Constituição
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da República, que permite ao Estado legislar sobre direito
financeiro concorrentemente com a União -
0 projeto se enquadra nos ditames da Lei Complementar ng
27, de 19/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundo no Estado, e obedece às normas gerais
federais sobre o assunto.
Por outro lado, não é a matéria de iniciativa privativa de

nenhum dos Poderes do Estado, podendo ao Chefe do Executivo
deflagrar o processo legislativo.
Não há, desse modo, óbices de natureza jurídica,

constitucional ou legal que impeçam a tramitação do projeto
em questão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ
1.613/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Bernardo Rubinger - Ermano Batista

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.628/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Sebastião Costa, tem por objetivo declarar de utilidade
pública o Clube de Mães de Caputira Unidas pela Família -
IJNIFAM -, com sede no Município de Caputira.
Publicado em lg/9/93, 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
De acordo com a documentação anexada ao processo, a
entidade em análise preenche os requisitos necessários á
declaração de utilidade pública, estabelecidos pela Lei ng
5.830, de 6/12/71.
Nesses termos, não existem impedimentos legais à tramitação

da matéria nesta Casa.
No entanto, faz-se necessário emendar o projeto.

acrescentando a seu art. l g a sigla da entidade.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.628/93, com a seguinte Emenda ng 1.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube das

Mães de Caputira Unidas pela Família - UNIFAM -' com sede no
Município de Caput ira.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ermano Batista -
Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.649/93
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Wanderley Avila, visa a
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Geraldo Vieira
Ribeiro l, nQ 62, com sede no Município de Mutum.
Nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a", do
Regimento Interno, veio o projeto a esta comissão, para
exame preliminar.

Fundamentação
A matéria em exame preenche os requisitos da Lei nQ 5-830,

de 6/12/71, que regulamenta a questão. Nesse sentido, tendo
era vista a documentação juntada ao processo, não encontramos
óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.649/93. na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Ermano Batista -
Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 1.661/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei
em epigrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação Rural de Assistência á Infância, com sede no
Municipio de Berilo.
Publicado em 23/9/93, 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, fundada em 1981, tem personalidade jurídica e
está em pleno funcionamento há mais de dois anos; seus
diretores, que são pessoas idôneas, não recebem remuneração
pelo exercicio de seus cargos.
A associação preenche, portanto, os requisitos da Lei n
5.830, de 6/12/71, que regula a declaração de utilidade
pública, não havendo impedimentos á normal tramitação da
matéria nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela jurídicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.661/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Ermano Batista - Bernardo Rubinger - Geraldo Rezende - Célio
de Oliveira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 1.667/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Antõnio Júlio, o Projeto de Lei flQ
1.667/93 objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Pingo de Gente, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 24/9/93, 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 Creche Comunitária Pingo de Gente é uma entidade fundada
em 1985, que tem personalidade jurídica e está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de seus cargos.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.
Logo, não há Impedimentos para a normal tramitação da

matéria nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.667/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Ermano Batista - Bernardo Rubinger - Antônio Júlio.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.678/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Mauri Torres, visa a
declarar de utilidade pública a ASCOM - Assistência Social
Comunitária, com sede no Município de Ipaba.
Publicado em 25/9/93. velo o projeto a esta comissão, para
receber parecer, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art.
195, do Regimento Interno,

Fundamentação
A matéria em tela é regulada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,

que contém os requisitos para as entidades serem declaradas
de utilidade pública.
Tendo em vista a documentação juntada ao processo, não

encontramos óbices á normal tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
1.678/93.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -
Célio de Oliveira - Ermano Batista - Bernardo Rubinger -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.703193

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

Orçamentária
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa por via da Mensagem n
395/93, autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG - e dá
outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo' em 5/10/93, foi a

proposição distribuída a esta comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridlcidade, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.
Em razão do pedido de regime de urgência formulado pelo

Governador do Estado, nos termos do art. 69, da Constituição
Estadual, passa a matéria a tramitar na forma disposta no
art. 220 do Regimento Interno, com apreciação em reunião
conjunta das comissões supracitadas, de acordo com o art.
222 do mesmo Diploma Legal

Fundamentação
A proposição em epigrafe, cujo objetivo é autorizar a

abertura de crédito especial em favor da Imprensa Oficial,
no que tange à iniciativa para inaugurar o processo
legislativo, está consoante com as disposições contidas no
art. 66, III, "i', da Carta mineira, que assim expressa:
"Art. 66 - são matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III -do Governador do Estado:

i) os orçamentos anuais".
Com efeito, uma vez que o projeto em discussão versa sobre
matéria pertinente ao Orçamento anual (abertura de crédito
especial e criação de unidade orçamentária), não há dúvida
de que as alterações cogitadas devem ser operadas exatamente
por via de proposição de autoria do Chefe do Poder
Executivo.
Também, o art. 153. III, da mesma Carta, corrobora essa

assertiva, ao dispor textualmente que leis de iniciativa do
Poder Executivo estabelecerão o Orçamento anual.
No que diz respeito especificamente à abertura de crédito

especial, infere-se que são aplicáveis, ainda, à espécie os
critérios estabelecidos no art. 161, V, da Constituição
Estadual, que veda a abertura de crédito dessa natureza sem
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos
recursos correspondentes. O art. 2g do projeto atende
plenamente ás exigências constitucionais acima apontadas.
Por último, em relação ás atribuições da Assembléia

Legislativa, ajusta-se à matéria o disposto no art. 61, II
e IV, da Carta mineira.

Pelas razões aduzidas,
dade, pela legalidade e
nQ 1.703/93.
Sala das Comissões. 20

Conc 1 usão
concluímos pela constituclonali-
pela juridicidade do Projeto de Lei

de outubro de 1993-
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Célio de Oliveira, Presidente e Relator - Antônio Pinheiro
- Jorge Eduardo - Bernardo Rubinger.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço autoriza abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! do dia 5/10/93. a

proposição, que tramita em regime de urgência, nos ternos do
art. 69 da Constituição mineira, foi encaminhada ás
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em
reunião conjunta dessas comissões, receber parecer.
Esta comissão passa, pois, a examinar o projeto quanto ao

mérito, no âmbito de sua atribuição regimental.
Fundamentação

Objetiva o Poder Executivo destinar recursos à Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais - I0-MG -, que, com o
"status" de autarquia, constitui pessoa jurídica de direito
público interno, integrante da administração indireta do
Estado, tal como descrito pelo art. 14, g l, t, da Carta
mineira.
Embora trate o projeto, em grande parte, de matéria de
cunho financeiro, foi a proposição distribuída a esta
comissão, devido, principalmente, ao conteúdo do seu art.
4Q, que versa sobre a criação de uma nova unidade
orçamentária. E que, a par de autorizar abertura de crédito
especial, o Executivo pretende, ainda, criar uma unidade
administrativa com caráter orçamentário, atribuindo ao
Secretário de Estado Extraordinário de Assuntos
Internacionais a função de ordenador de despesa.
Não há dúvida de que o Governador do Estado é o detentor da
discricionariedade para examinar a conveniência e a
oportunidade de se criarem novas unidades e funções, no
ãmbito da administração estadual, tendo em vista o bom
desempenho da atividade administrativa, que tem como
objetivo primordial a satisfação dos interesses da
coletividade.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.703/93.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Bernardo Rubinger - José Renato - João Marques.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em

análise autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - I0-MG - e dá
outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com as demais, a Comissão

de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
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admissibilidade do projeta sob os aspectos da juridicidade,
da constitucionalidade e da legalidade.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública, examinando

o mérito da proposição, concluiu pela sua aprovação.
Compete, agora, a esta comissão analisar a matéria no

âmbito de sua competência.
Fundamentação

O referido projeto de lei não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação-
0 crédito especial em favor da Imprensa Oficial é limitado
a CR$1.500.000,00. e os recursos serão provenientes do
excesso de arrecadação da receita própria daquele órgão,
atendendo, assim, ao disposto no art. 43 da Lei Federal ng
4.320, de 1964.
O art. 3g autoriza a EMATER-MO e a EPAMIG a transferir á
Fundação de Seguridade Social - CERES -, entidade de
previdência privada que congrega os empregados das duas
empresas públicas estaduais, recursos destinados á
contribuição patronal.
Esses recursos a serem transferidos deverão estar
consignados em dotação especifica nos orçamentos das duas
empresas, sendo, portanto, submetidos à apreciação da
Assembléia Legislativa quando da discussão e aprovação do
Orçamento Fiscal do Estado.
Estamos propondo nova redação para o referido artigo,
visando maior clareza e adequação técnica, por meio da
Emenda ng 1.
Com relação ao art. 4g, o que se faz é tão-somente a
criação da unidade orçamentária "Secretaria de Estado
Extraordinária de Assuntos Internacionais" e a atribuição da
função de ordenador de despesa para que as dotações
consignadas na proposta orçamentária para o exercício de
1994 e destinadas à execução das atividades daquela
Secretaria possam ser utilizadas. Não há, portanto, aumento
de despesa.
Apresentamos ainda, atendendo a sugestão do Executivo, a
Emenda ng 2, que objetiva ajustar a realidade dos órgãos
públicos às regras de mercado aplicadas na contratação de
estudantes estagiários. A Lei ng 10.141, de 24/4/90,
estabelece que o estagiário prestará serviços aos órgãos
públicos numa carga horária máxima de 5 horas, não
correspondendo às exigências dos Órgãos da administração
direta e das entidades da administração indireta que prestam
serviços em 2 turnos de trabalho.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.703/93, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir
transcritas,

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - Ficam autorizadas a Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-
MC - e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG - a transferir recursos para a Fundação de
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Seguridade Social - CERES -, destinados à contribuição
patronal.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo
serão consignados nos orçamentos das referidas empresas e
classificados na categoria econômica "Despesas Correntes",
na subcategoria econômica "Transferências Correntes", no
elemento "Transferências a Instituições Privadas" e no
subelemento "Contribuições Correntes", sob o código
3.2.3.3., nos termos do f 2Q do art. 12 e do art. 13 da Lei
Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964.".

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O inciso III do art. 4g e o art. SQ da Lei n

10.141, de 24/4/90. passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4g - .. .............................................
III - a contraprestação, pelo estagiário, dos serviços

estabelecidos no convênio, com a duração máxima de 8 (oito)
horas diárias.

Art. 5g - O convênio poderá prever a contraprestação de
serviços pelo estagiário inclusive nos periodos de férias e
recessos escolares.'.".
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato - João Marques
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Belo Horizonte, sexta-feira, 29 de outubro de 1993

ATAS

ATA DA 4569 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do no 1.754 ao 1.760/93 -
Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral, Jaime Martins e
Tarcísio Henriques - Comunicações: Comunicações da Comissão
Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construídos pelo Estado de Minas Gerais, a
partir de 1990. pelos Programas COOPHAB, PAIH. PEP,
PROAREAS, Financiados pela Caixa Econômica Federal, e dos
Deputados Jaime Martins, Tarcisio Henriques (2) e Elmiro
Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
João Batista, José Maria Pinto, Raul Messias, Antônio Carlos
Pereira, Maria José Haueisen, Gilmar Machado e Ronaldo
Vasconcellos - 2j PARTE (ORDEM DO DIA): lg Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral, Jaime Martins e Tarcisio
Henriques; aprovação - Requerimento nQ 4.675/93; aprovação -
2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO - Ordem
do Dia.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antõnio -
Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrabim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salies - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - 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



798

do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado João Batista, 2g-Secretário ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Raul Messias, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência: OFÍCIOS

Do Sr. Renan Kurtz, Presidente da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, agradecendo a gentil acolhida dispensada
à comitiva de parlamentares e funcionários daquela Casa
Legislativa por ocasião de visita a Minas e reiterando o
convite ao Presidente, aos Deputados e à assessoria
parlamentar desta Assembléia para uma visita a Porto Alegre.
Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da

Educação, comunicando seu apoio à institucionalização do 1
Fórum Permanente de Resgate da Dignidade Profissional dos
Servidores públicos.
Do Sr. Ferdinando Leite Alvarenga, Prefeito de Laranjal,
solicitando providências para que seja retirada de
tramitação a Emenda ng 51 ao Projeto de Lei Complementar ng
22/92. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar ng 22/92.)
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Reinaldo
Lima (extensão do percurso da linha de ônibus Rio de
Janeiro-Caxambu até Conceição do Rio Verde), que a
solicitação deve ser endereçada do DNER, a quem cabe o
gerenciamento das linhas interestaduais rodoviárias de
transporte coletivo.
Do Sr. Djalma Bastos de Morais. Presidente da TELEMtG, com
referência a requerimento do Deputado Bené Guedes (expansão
telefônica na cidade de Bicas), comunicando que o pedido foi
registrado para análise na elaboração dos próximos planos de
expansão da empresa.
Do Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, solicitando o
empenho desta Assembléia para que seja destinada verba a
essa universidade na proposta orçamentária para 1994. (A
Comissão de Educação.)
Do Sr. Humberto Eustáqulo Pa iria res, Superintendente
Reglonal/BH da CEF em exercício, em atenção a requerimento
da Comissão de Defesa do Consumidor (solicitação de
documentos concernentes a diversos conjuntos habitacionais
situados neste Estado), informando que não será possivel
atender ao pedido, sob pena de caracterizar-se quebra do
sigilo bancário. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.) Do
Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas (3), com referência a requerimentos: do
Deputado Bernardo Rubinger (asfaltamento do trecho Joaima-
Felisburgo), informando não haver, no momento, condições
para atender ao pedido; do Deputado Bené Guedes (execução de
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reparos na estrada entre os Município de Volta Grande e
Pirapetinga), encaminhando cópia de expediente do Chefe do
6g DRF. segundo o qual a estrada em apreço, atualmente
conservada pela Residência 6/13 - DNER, será recuperada; e
do Deputado José Braga (recuperação de poços artesianos na
comunidade de Malhada Bonita, Município de Ubai),
encaminhando cópia de expediente da COPASA-MG, que presta
várias informações técnicas sobre as condições dos poços em
destaque.
Do Sr. Márcio Reinaldo Dias Moreira, Secretário de
Administração Geral do Ministério da Interação Regional,
encaminhando cópia de convênio firmado entre essa Pasta e o
Estado de Minas Gerais e o respectivo anexo. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. José Luiz Cordeiro dos Santos. Contador Judicial II

do Fórum de Almenara, solicitando apoio à aprovação das
emendas que relaciona, apresentadas ao Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar ng 22/92.)
Da Sra. Maria Luzia Vaz de Melo Duarte, Escrevente da 2

Secretaria Judicial da Comarca de Viçosa, solicitando apoio
à aprovação das emendas que relaciona, apresentadas ao
Projeto de Lei Complementar ng 22/92. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei Complementar ng 22/92.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Neste instante, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.754/93

Dá nova denominação ao prédio da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado o prédio da Imprensa Oficial do
Estado de Minas, localizado na Capital, de Ayres da Mata
Machado Filho.
Art. 2c - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: Nada mais justo que denominar o prédio da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais de Ayres da Mata
Machado Filho, Diretor desse órgão estadual por vários anos.
Atualmente, o prédio tem o nome de Presidente Kennedy, mas,
sem tirar o valor do estadista norte-americano, devemos
resgatar o nome dos homens que lutaram para elevar os
valores culturais e morais dos mineiros e, conseqüentemente,
dos brasileiros. Além disso, o Presidente Kennedy se
encontra homenageado em mais de quatro vias públicas,
somente na Capital.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.755193
Dispõe sobre a aplicação dos recursos constitucionalmente

definidos na manutenção e desenvolvimento do ensino,
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Árt lg - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 25%
(vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de
impostos, compreendidas as provenientes de transferências,
na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

l - Os recursos financeiros mínimos que o Estado fica
obrigado a aplicar se originarão:

- da receita de impostos que venha arrecadar;
II - da receita resultante de impostos federais e do Fundo

de Participação dos Estados e do Distrito Federal que lhe
seja transferida.

2 - Excluem-se das receitas mencionadas no lQ:
1 - a parcela da arrecadação de impostos transferida pelo

Estado aos municípios;
II - as provenientes de 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 provenientes do salário-educação

- Os valores referidos neste artigo serão repassados
ao órgão executivo responsável pela educação até o primeiro
dia útil do mês subseqúente ao do recolhimento dos
respectivos impostos ou recebimento das correspondentes
ransf erênc ias.

- Os recursos não repassados na forma do parágrafo
anterior ficam sujeitos a atualização monetária.

- Â 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.
Art. 2 - Consideram-se despesas de manutenção e de
desenvolvimento do ensino, para efeito do cálculo dos
percentuais mínimos obrigatórios, definidos no art. 1Q desta
lei, aquelas efetuadas com:

- a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e
dos demais trabalhadores da educação em atividade de
manutenção e desenvolvimento do ensino;
II - a aquisição e a manutenção de equipamentos, bens e

serviços utilizados no ensino, incluindo-se os acervos de
bibliotecas públicas e escolares;
III - a remuneração das atividades de apoios técnico,
administrativo e normativo necessárias ao regular
funcionamento dos sistemas de ensino;
IV - a construção e a manutenção de instalações físicas

destinadas ás atividades de ensino;
V - as atividades de levantamento estatístico, estudos e
pesquisas educacionais desenvolvidas por instituições
públicas ou privadas, mediante convênio
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VI - o pagamento de complementação de pessoal para a rede
pública conveniada, nos ensinos fundamental e médio;
VII - a amortização e o custeio de operações de crédito
destinadas ao financiamento dos planos ou programas
educacionais, nos termos definidos em lei;
VIII - o atendimento em creche e pré-escola às crianças com
idade até seis anos;
IX - os programas suplementares de transporte de alunos do

ensino fundamental;
X - o pagamento de aluguel de imóvel destinado
exclusivamente ao funcionamento de escola.
Art. 3g - Não se consideram despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, para efeito do cálculo dos
percentuais mínimos obrigatórios, definidos no art. lg desta
lei, aquelas efetuadas com:

- as pesquisas que não estejam diretamente vinculadas ao
aprimoramento da qualidade ou à expansão do ensino,
excetuando-se aquelas desenvolvidas pelas instituições
educacionais do Estado;
II - os programas suplementares de alimentação,

assistências médico-odontolÓgica, farmacêutica, psicológica
e outras similares, para alunos, docentes ou servidores,
inclusive o pagamento do pessoal encarregado dos referidos
programas, ainda quando custeados com recursos oriundos de
impostos próprios ou de repasses da União;
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 $ lg do art. 213 da Constituição da República;
VI - a preparação de quadros para a administração pública,

quer civis, quer militares;
VII - as obras de infra-estruturas urbana e rural, ainda

que beneficiem unidades da rede pública escolar;
VIII - a concessão de bolsas de estudo a alunos da rede
particular, excetuando-se os incluídos na situação prevista
na Lei ng 10638, de 1992;
IX - o pessoal docente e os demais trabalhadores de

educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino;
X - o pessoal inativo da educação, em decorrência de

aposentadoria.
Art. 4Q - Os órgãos Integrantes do sistema estadual de

ensino detalharão seus programas de trabalho de forma que as
despesas incluídas no art. 2g desta lei sejam identificadas
em seus aspectos operacionais.

lg - O órgão central do sistema estadual de ensino
estabelecerá mecanismos e meios de gerenciar, controlar e
apurar a aplicação dos recursos de que trata esta lei.

2g - Para cumprimento do disposto neste artigo, o órgão
central do sistema estadual de ensino elaborará
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demonstrativos relativos á aplicação de recursos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme definido
nesta lei, que deverão ser anexados ao respectivo balanço
anual-
Art. S - Sem prejuízo do disposto no arU 184 da

Constituição Estadual, a prestação de assistências técnica e
financeira do Estado aos municípios ficará condicionada à
observância, pelos municípios, do cumprimento da aplicação
mínima em educação definida na Constituição da República-
Art. 6Q - O órgão central do sistema estadual de ensino
deve publicar a cada 2 (dois) meses, no diário oficial do
Estado, demonstrativo das aplicações efetuadas em educação,
no qual conste a relação nominal dos montantes destinados a
municípios e a instituições privadas, incluindo pagamentos
de bolsas de estudo.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. e - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Adelino Carneiro Leão
Justificação: A aplicação dos recursos atribuídos à
educação tem suscitado dificuldade de interpretação,
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, conforme estabelecido no art. 212
da Constituição da República e art. 201 da Constituição
Estadual
O Estado deve ter definições explicitas quanto aos
critérios de distribuição desse percentual mínimo que lhe
compete aplicar. A ausência de um instrumento legal tem
repercutido na sociedade, sobretudo nos segmentos mais
diretamente envolvidos com a educação e o ensino-
0 Seminário promovido pela Assembléia Legislativa, 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 a questão em diversos itens de seu
relatório final, aprovado em reunião plenária, apontando
para a necessidade de normatização.
Das sugestões apontadas nesse documento, aquelas

consideradas pertinentes foram, após serem devidamente
ajustadas, incorporadas ao texto deste projeto de lei.
No momento em que se buscam opções para a melhoria de

qualidade do ensino público no Pais e no Estado, a questão
da distribuição adequada dos recursos destinados à educação
revela-se de crucial necessidade, cabendo á 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.
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- 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 Ng 1.756193
Cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à

Construção, à Reforma e à Melhoria de Moradia para Famílias
de Baixa Renda - PROMORAR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado o Programa Mineiro de Apoio e

Orientação Técnica à Construção, à Reforma e à Melhoria para
Famílias de Baixa Renda - PROMORAR.
Art. 2g - O PROMORAR tem por objetivo fornecer a

assistência técnica gratuita na construção, na reforma ou na
melhoria de moradias, realizadas pelas famílias de baixa
renda.

1 Q - Para efeitos desta lei, considera-se família de
baixa renda aquela com renda de até 30 (trinta) IJPFMGs, e
que se propõe a construir com recursos próprios uma moradia
com área construida de até 60m2 (sessenta metros quadrados),
cuja laje não seja maciça.
f 2Q - Ficam preservadas as exigências do órgão regional de
fiscalização do exercício profissional de engenharia e de
arquitetura.
Art. $Q - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar e

desenvolver o programa.
Art. 4Q - No planejamento e na execução do PROMORAR serão

observadas as seguintes diretrizes:
- articulação do Estado com órgãos ou entidades das

administrações públicas federal e municipal
II - a promoção e o apoio à participação da comunidade;
III - a elaboração de projetos que visem à redução do custo

da construção, sem perda das características de saúde e
funcionalidade.
Art. SQ - Para a execução do PROMORAR, o Estado poderá

celebrar convênios com a União, os municípios, as entidades
de direitos público e privado, procurando eliminar
exigências e taxas, reduzindo encargos e propiciando,
através dessas entidades, a assistência a projetos e a
execução de obras por arquitetos, engenheiros e técnicos do
2Q grau, legalmente habilitados, de conformidade com a sua
competência.
Art. 6g - O Poder Executivo dará ampla divulgação à

presente lei-
Art. 7g - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Agostinho Patrus
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
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parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.757/93
Dá nova redação ao lg do art. 4Q da Lei ng 552, de 22 de

dezembro de 1949, que instituiu o Fundo Especial de Auxilio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O f 1Q do art. 'lo da Lei nQ 552, de 22 de

dezembro de 1949, alterado pelo art. 22 da Lei no 7.286, de
3 de julho de 1978, e pelo art. lg da Lei nQ 8.562, de 17 de
maio de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4g - . . ...................

lg - Consideram-se dependentes do servidor público, para
os efeitos desta lei
1 - a viúva, enquanto durar a viuvez;
2 - os filhos e enteados inválidos, enquanto durar a

invalidez;
3 - os filhos e enteados de ambos os sexos, quando menores
de 21 (vinte e um) anos de idade;
4 - a companheira, provada a vida em comum por período

superior a 5 (cinco) anos;
5 - o menor que, por determinação judicial, se encontre sob
sua guarda e não possua bens suficientes para o próprio
sustento e educação, só se admitindo mais de 1 (um), quando
todos tiverem relação de parentesco, até o terceiro grau,
com o servidor;
6 - o menor que se ache sob tutela e não possua bens

suficientes para seu próprio sustento e educação;
7 - os filhos de até 24 (vinte e quatro) anos, enquanto

estudantes de curso do 2g grau ou de nível superior;
8 - o marido inválido.".
Art. 2Q - Ficam suprimidos os 3Q e 4g do art. 4Q da Lei
no 552, de 22 de dezembro de 1949, alterado pelo art. 22 da
Lei nQ 7.286, de 3 de julho de 1978, e pelo art. lg da Lei
nQ 8.562, de 17 de maio de 1984, passando os atuais 5Q e
6g a constituir, respectivamente, os 3g e 4g.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
José Militão
Justificação: O principal objetivo deste projeto de lei é o
de ampliar o rol dos dependentes definidos no lp do art.
4Q da Lei nQ 552, de 22/12/49, que instituiu o Fundo
Especial de Auxilio.
Com efeito, o supracitado rol em que pese ás alterações
legais posteriores, além de discriminar, em virtude de sexo
e idade, os filhos e enteados menores, omitiu ainda os
seguintes dependentes para o efeito de aplicação da
supracitada lei: o menor que, por determinação judicial, se
encontre sob a guarda do servidor e não disponha de bens
suficientes para o próprio sustento e educação; o menor que
se ache sob tutela e não possua bens indispensáveis ao seu
próprio sustento e educação; os filhos de até 24 anos,
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enquanto estudantes de curso do 2g grau ou de nível
superior; o marido inválido.
Corno se pode observar, a complementação dos dependentes na
forma acima proposta é providência inadiável, uma vez que as
atuais normas da Lei no 552 deixaram a descoberto situações
que estão a reclamar tratamento sério, justo e responsável.
A complementação de dependência ora proposta não estásendo
feita de forma atécnica, mas em perfeita consonâncià com a
política previdenciária do Estado de Minas Gerais definida
pela Lei no 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
o projeto de lei propõe, também, a supressão dos 5 3g e 4g
do art. 4g da Lei no 552, de 22/12/49, redação dada pelo
art. lg da Lei no 8.562, de 17/5/84, uma vez que não se
justifica a perda do beneficio nas circunstâncias referidas
nos supracitados parágrafos. Na verdade, é inadmissível que
a perda do beneficio fique ao sabor de casuismos e regras
injustas, que somente visam a perpetuar situações de
miserabi 1 idade.
Ademais, o disposto nos f 3g e 4g, acima referidos, cuja
supressão é proposta, não encontra guarida no 50 do art.
36 da Constituição Estadual, uma vez que a Carta mineira não
agasalha as restrições contidas nos supracitados parágrafos.
Por entendermos que  presente projeto de lei representa um

avanço nas relações previdenciárias, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares á sua aprovação-
- 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 No 1.758/93
Regulamenta o art. 262 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - O servidor público estadual, inclusive o inativo,
receberá uma indenização até o limite de 2.5 (duas e meia)
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs -.
destinada a cobrir despesas escolares, desde que:
a) tenha filho ou dependente em idade inferior a 6 (seis)

anos regularmente matriculado em estabelecimento escolar;
b) em seu local de trabalho não haja creche ou pré-escola;
c) não receba outro auxilio de natureza pecuniária com a

mesma finalidade;
d) apresente, anualmente, certidão de nascimento dos filhos

e declaração de imposto de renda ou declaração de um Juiz de
Direito, no caso de dependentes.
s lg - A indenização de que trata este artigo será paga no

mês subseqüente ao da apresentação do recibo.
- Não serão indenizados recibos apresentados após o

mês de pagamento.
Art. 2Q - Na hipótese de ambos os cõnjuges serem servidores
públicos, a indenização de que trata esta lei será devida a
apenas um deles, para os filhos e dependentes comuns.
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Art. 3Q - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal
seguinte ao de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: O Constituinte federal, ao editar a

Constituição da República, inaugurou uma nova fase em nosso
Direito Constitucional a da preocupação com o social,
inserindo na Lei Máxima garantias antes definidas pelo
legislador ordinário.
Da mesma forma, a Constituição do Estado de Minas Gerais
trouxe em seu texto alguns benefícios sociais. Isso
aconteceu também na definição dos direitos dos servidores
públicos do Estado, que, entre outras garantias, tiveram
assegurada a assistência gratuita, em creche e pré-escola,
aos seus filhos e dependentes, desde o nascimento até os
seis anos de idade (art. 31, IV).
Preocupado com o efetivo cumprimento desse dispositivo, o
Constituinte estadual determinou que o seu descumprimento
acarretaria para o servidor público o direito a uma
indenização, na forma da lei (art. 262).
O projeto de lei ora proposto visa regulamentar tais
dispositivos constitucionais, fazendo com que a vontade dos
representantes do povo seja efetivada.
D projeto não versa sobre matéria de competência privativa

do Governador do Estado, pois a indenização a ser criada não
deve ser entendida como remuneração, não estando, portanto,
inserida na norma prevista no arU 66, II, "b', da
Constituição Estadual.
Para fundamentar nossa afirmação, buscamos o conceito de
remuneração contido no art. 41 da Lei Federal nQ 8.112. de
1990: 'Remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei'. Tal definição deve ser utilizada
analogamente, uma vez que a Lei Estadual nQ 10.254, de 1990,
que instituiu o Regime Jurídico único do Servidor Público
Civil do Estado de Minas Gerais, é omissa quanto á definição
de remuneração.
A indenização ora proposta tem caráter temporário e visa.,
tão-somente, suprir a omissão do Poder Executivo no
cumprimento de uma determinação constitucional. Ela será
devida ao servidor apenas durante o lapso temporário
previsto em seu art. 1Q. Como se pode notar, não há que se
confundir a indenização proposta com remuneração.
Não há, também, conflito entre o projeto de lei proposto e

a norma contida no art. 90, XIV, da Constituição Estadual. A
competência para dispor sobre a organização do Poder
Executivo estará mantida, uma vez que caberá ao próprio
Poder Executivo regulamentar o processamento da matéria no
âmbito de sua administração. Além do mais, dar ao disposto
no item XIV do art. 90 da Constituição estadual
interpretação extensiva é relegar o legislador estadual a um
plano secundário, impedindo-o de exercer sua atribuição
maior, a de desencadear o processo legislativo
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- Publicado, vai o projeto ás 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 1.759/93
Dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede

pública estaduaL
Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado manterá, inclusive no período das
férias escolares, programa de alimentação escolar destinado
aos alunos matriculados em creches e classes da educação
pré-escolar, do ensino fundamental e da educação especial
nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual.
Art. 2g - O programa de alimentação escolar será executado
com a observãncia do seguinte:
a) a universalização do atendimento;
b) a gratuidade da alimentação oferecida;
c) a manutenção da distribuição de alimentos durante as
férias escolares;
d) a participação da comunidade na busca de soluções, na
formulação de estratégias, na avaliação dos resultados e na
fiscalização dos recursos destinados á alimentação escolar;
e) o respeito à cultura alimentar do educando.
Art. 3g - O processo de aquisição, de preparação e de

distribuição dos produtos alimentares necessários á execução
do programa será realizado pela unidade escolar, mediante o
repasse de recursos para esse fim.
Art. 4g - Compete ao colegiado das unidades escolares

orientar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as etapas do
processo de que trata o artigo anterior, respeitadas as
normas legais.
Art. sg - O programa de alimentação escolar da rede pública
estadual será financiado com recursos do Fundo Estadual de
Alimentação Escolar, a ser criado por lei.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: Um dos mais graves problemas enfrentados

pela sociedade brasileira na atualidade é a fone que grassa
em meio à nossa população.
As crianças das camadas populares, em especial, são as que
mais sofrem as terríveis conseqüências da desnutrição e da
miséria, que se revelam no raquitismo, nas doenças, na
marginalidade e no baixo rendimento escolar por elas
apresentado.
Diante da gravidade dessa situação, a Constituição

Estadual, em seu art. 198, XVI, determinou que o atendimento
ao educando fosse realizado, entre outros aspectos, mediante
programas destinados a suprir as necessidades alimentares
dos alunos do ensino fundamental.
No entanto, os programas de alimentação escolar
desenvolvidos pelo Governo Estadual, além de insuficientes
para atender aos alunos durante todo o período letivo, não
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garantem fornecimento de gêneros alimentícios durante as
férias escolares. Ora, a fome não tira férias. Um
atendimento satisfatório à criança em idade escolar somente
se dará mediante o fornecimento da alimentação durante todo
o ano.
Impõe-se, portanto, a necessidade de se regulamentar o
programa de alimentação escolar a fim de se garantir ao
aluno da rede pública estadual o acesso regular e continuado
ao atendimento que lhe foi constitucionalmente garantido.
- 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 1.760193
Cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993. o Fundo Estadual de
Alimentação Escolar - FEAE -, destinado exclusivamente à
compra de produtos alimentícios para programas de
alimentação escolar.
Parágrafo único - Os programas a serem beneficiados pelo

Fundo se destinarão ao fornecimento de alimentação gratuita
a alunos matriculados em creches ou classes da pré-escola,
do ensino fundamental ou da educação especial no Estado.
Art. 2 - O Fundo Estadual de Alimentação Escolar, de
natureza e individuação contábeis, tem prazo indeterminado
de duração.
Art. 3g - Podem ser beneficiários do Fundo Estadual de

Alimentação Escolar - FEAE:
- as escolas da rede estadual de ensino;

II - as fundações educacionais integrantes da administração
indireta estadual;
III - os municípios que preencham o disposto no art. 212 da

Constituição da República;
IV - as fundações educacionais integrantes da administração
indireta municipal;
V - as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas

que ofereçam ensino gratuito a todos os seus alunos.
Art. 4g - São condições para o recebimento de recursos do

Fundo:
- a manutenção da distribuição de alimentos durante as

férias escolares;
II - a autonomia da escola na execução das ações relativas
à alimentação escolar, especialmente as de aquisição,
processamento e distribuição dos gêneros alimentícios;
III - a participação do colegiado da unidade escolar nas

ações do programa, especialmente na fiscalização financeira,
respeitadas as normas legais e o disposto no art. 14 desta
lei.
Art. 5g - São recursos do FEAE
- as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do

Estado ou em créditos adicionais;
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II - os alocados por órgãos federais destinados a programas
de alimentação, especialmente os obtidos mediante convênio
com a Fundação de Assistência ao Estudante do Ministério da
Educação e do Desporto;
iir - as dotações originadas dos resultados líquidos de

jogos e apostas das loterias e dos concursos de prognósticos
estaduais;
IV - as contribuições, doações, auxílios e legados de
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais;
V - o resultado das aplicações financeiras das
disponibilidades temporárias;
vr - outros recursos.
Art. 6g - As condições de financiamento ou de repasse de
recursos, bem como as contrapartidas a serem exigidas dos
beneficiários, serão definidas pelo Conselho Diretor do
Fundo.
Art. ?Q - O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado
da Educação, ao qual, além das atribuições determinadas no
art. 4, r, da Lei Complementar no 27, de 18/1/93, compete:
a) proceder à análise das solicitações relativamente aos
requisitos contidos nesta lei;
b) aprovar os relatórios de execução físico-financeira, a

serem apresentados, obrigatoriamente, pelos beneficiários.
Art. SQ - O órgão gestor do FEAE enviará, anualmente, à

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da
Assembléia Legislativa relatório contendo informações sobre
o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a:
a) fonte de recursos obtidos;
b) valor dos recursos financiados e repassados;
c) número de escolas beneficiadas;
d) número de alunos beneficiados;
e) relação nominal de municípios beneficiados, com o
correspondente valor da operação e número de alunos
atendidos;
f) relação nominal de escolas comunitárias, confessionais e
filantrópicas beneficiadas, com correspondente valor da
operação e número de alunos atendidos;
g) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o
Fundo;
h) outras informações consideradas relevantes pela

comissão-
Art. 9g - O agente financeiro do FEAE é o Banco do Estado

de Minas Gerais - BEMGE -, que não fará jus a qualquer tipo
de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 10 - Compõem o Conselho Diretor do FEAE:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da

Educação;
IV - 1 (um) representante da Fundação de Assistência ao

Estudante do Ministério da Educação e do Desporto;
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V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais
- BEMGE -;
VI - 1 (um) representante da Associação Mineira de
Municípios;
VII - 1 (um) presidente de colegiado de escola estadual;
VIII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;
IX - 1 (um) representante do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e do Adolescente.
Art. 11 - Além das atribuições contidas no art. 4Q, III. da
Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, compete ao Conselho
Diretor do FEAE:

- definir a política geral de aplicação dos recursos;
II - fixar as diretrizes e prioridades de financiamento ou

de repasse de recursos;
III - aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;
IV - acompanhar a execução do Fundo.
Art. 12 - E vedada a concessão de financiamento ou o
repasse de recursos a beneficiário que descumprir o disposto
nesta lei, que se encontre inadimplenete com o Fundo, ou
cujo relatório de execução físico-financeira não tenha sido
aprovado pelo órgão gestor.
Art. 13 - Cabe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo Estadual de Alimentação Escolar.
Art. 14 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual

de Alimentação Escolar - FEAE - obedecerão ao disposto na
Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64, e às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de GO (sessenta) dias a contar da data da publicação.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: Tendo como pressuposto o fato de que a

merenda escolar é, comprovadamente, um fator de permanência
do aluno na escola e de melhoria do seu desempenho didático
pedagógico, a Constituição da República determinou que o
atendimento alimentar é um direito do estudante e não apenas
um beneficio, conforme estabelece o Inciso VII do art. 208:
"Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado

mediante a garantia de:

VII atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde"
(grifo nosso).
Apesar dessa garantia, os recursos atualmente existentes
não têm sido suficientes para um atendimento amplo e
continuado ao alunado, principalmente o mais carente. A ação
do Poder Executivo Estadual, no que concerne ao oferecimento
de merenda escolar, tem-se baseado, quase que
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exclusivamente, nos recursos advindos do Governo Federal,
mediante convênios firmados com a Fundação de Assistência ao
Estudante do Ministério da Educação e do Desporto.
Esses recursos, embora substanciais, não conseguem atender
a todo o alunado necessitado da assistência alimentar e.
geralmente, não cobrem mais do que seis meses do ano.
A irregularidade no fornecimento da merenda provoca sérios
prejuízos ao aluno e à vida escolar. Considerando que um
número considerável de crianças e adolescentes matriculados
em escolas públicas têm, muitas vezes, na merenda escolar, a
sua única fonte diária de alimentação, a falta desta agrava
sobremaneira o já serissimo problema da fome, que hoje tanto
preocupa o poder público e a sociedade em geral
Além do direito constitucional do aluno à alimentação, é
inegável a relevância da Questão. A fim de se garantir um
fornecimento regular a todos os estudantes que dela
necessitam, o Estado deve dispor de fontes suplementares de
recursos, além daquela tradicionalmente obtida junto aos
órgãos federais.
O Fundo Estadual de Alimentação Escolar, que ora propomos,

se nos apresenta como mecanismo ágil e eficiente de captação
de recursos, O Poder Executivo terá, dessa forma, no FEAE
mais um importante instrumento para garantir a implementação
de suas políticas voltadas para a melhoria e o
desenvolvimento da educação no Estado. particularmente no
que se refere ao desempenho escolar dos alunos.
Por se tratar de um fundo de natureza e individuação
contábeis, transparente e sujeito a rigorosas formas de
controle interno, além do controle externo exigido
constitucionalmente, permitirá uma colaboração maior dos
diversos setores da sociedade nos programas oficiais. As
entidades não-governamentais, desejosas de auxiliarem no
combate à fome em nosso Pais, certamente encontrarão no FEAE
uma forma segura de oferecer suas contribuições e auxílios.
A viabilidade técnico-econômica do Fundo está garantida
pela sua vinculação aos programas federais de atendimento ao
estudante, bem como pelas dotações orçamentárias previstas.
Ao Conselho Diretor, grupo coordenador composto por diversos
órgãos direta e indiretamente relacionadas com a educação
escolar, cabe a definição e a priorização da política geral
de aplicação dos recursos e a decisão sobre as condições
financeiras e de repasse de recursos para atendimento aos
programas. A contribuição da Secretaria de Estado da
Educação, enquanto órgão gestor do FEAE, certamente
garantirá um eficiente gerenciamento dos programas a serem
implementados com os recursos captados.
O projeto de lei que ora propomos preenche todas as
exigências emanadas da Lei Complementar nç 27, de 18/1/93,
reveste-se de grande interesse público e, tendo como suporte
o texto constitucional, certamente obterá o apoio e a
aprovação de nossos nobres pares nesta Casa Legislativa.
- 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.
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REQUERIMENTOS
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando a suspensão das
atividades legislativas da Casa no dia lg de novembro
próximo.
Do Deputado Jaime Martins, solicitando seja o Projeto de

Lei ng 1.589/93 apreciado em regime de urgência.
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando se atribua

regime de urgência ao Projeto de Lei ng 1.744/93.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão
Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos pelo Estado de Minas Gerais, a
partir de 1990, pelos Programas COOPHAB, PAIN, PEP,
PRDAREAS, Financiados pela Caixa Econômica Federal e dos
Deputados Jaime Martins, Tarcísio Henriques (2) e Elmiro
Nascimento.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista.
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ontem vários oradores se pronunciaram aqui, desta tribuna, a
respeito da Questão da sucessão nas escolas estaduais,
dentro do projeto de autonomia e, principalmente,
objetivando a uma maior independência e democratização
dessas escolas. Vários foram os argumentos e os instrumentos
utilizados por aqueles que defendiam a prorrogação dos
mandatos dos atuais Diretores, como também por aqueles que
rejeitam essa prorrogação.
Nossa posição já é sobejamente conhecida dos companheiros
Deputados- Somos também contrários à prorrogação. Somos
também contrários á extinção do processo de seleção
competitiva e, conseqüentemente, a favor da eleição
democrática dos Diretores dessas escolas.
Vários argumentos foram tentados aqui, para ganhar um maior
número de adesões. O Deputado Alvaro Antônio, por exemplo,
insiste na tese de que, pelo fato de ter sido aprovado ou
eleito o Diretor, coincidentemente um número quase igual
àquele que ele indicava, na condição de majoritário, ele via
ali uma vantagem, dizendo que a sua indicação estava
correta. Volto a afirmar que discordo dessa tese e digo ao
Deputado Alvaro Antônio que ficou comprovado o contrário,
Que, mais uma vez, não é preciso o Deputado indicar. A
comunidade tem autonomia e sabedoria suficientes para saber
quem deve ser o Diretor da escola, numa convivência
harmônica da comunidade escolar.
Também tenho o mesmo posicionamento no que diz respeito a
alguns desacertos que ocorreram nestes dois primeiros anos
de mandato dos atuais Diretores de escola. Ouvi também um
argumento em que se coloca como força para impedir a
realização das eleições o fato de que algumas escolas
tiveram sequer candidato. Aqui em Belo Horizonte, em torno
de 18 desistências teriam ocorrido. Vejam os senhores a
incoerência para que possamos ter a continuidade do processo
de sucessão eletiva nas escolas.
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Há argumentação de que há muita política partidária nas
escolas. Eu indago ao senhor: será que em outras épocas não
houve essa política partidária nas escolas? Claro que
houve. Ela aconteceu, de uma forma até ditatorial, porque a
Diretora era escolhida através da indicação de um Deputado
majoritário e ele se julgava um deus da sua escola,
indicando a seu bel-prazer quem ocuparia ou não esses
cargos.
Agora, o fato de que algumas Diretoras estejam utilizando
de forma indevida a autoridade de que se investiram graças
ao próprio cargo, obtido através de una votação junto á
comunidade escolar, é una demonstração muito clara de que
essas Diretoras ainda vivem um reflexo da política antiga,
encaminhada ao longo de nossa história. Talvez sem a
ingerência de políticos na indicação de Diretores de escolas
esses Diretores não estivessem tão viciados na politicagem,
ao invés de uma política correta.
Não concordo com os argumentos de nossos companheiros e

espero que eles entendam a importância da realização dessas
provas, que, inclusive, foram publicadas no dia 23 e
repetidas no "Minas Gerais" de hoje, e a manutenção do
processo pelos critérios atuais.
Gostaria de fazer um alerta ao Sr. Governador do Estado e a

alguns Secretários, porque estamos tendo dificuldades quanto
a liberar recursos para as Prefeituras. Ocorre que, dentro
dos preceitos normais, é impossível celebrar um convênio com
qualquer Secretaria do Estado, caso essa Prefeitura esteja
inadimplente. Isso ocorre na região em que atuamos. Vou
citar um caso especifico, em que o Prefeito pertence ao
nosso partido, o POT da cidade de Veríssimo, bem próxima a
nossa querida Uberaba.
Naquela cidade. o Prefeito não pode trabalhar. Não pode
assinar um convênio sequer. Estamos no término de um
hospital, de um matadouro e, ainda, do próprio ginásio de
esportes e a Prefeitura não tem como receber recursos porque
está em dificuldades com a prestação de contas em algumas
Secretarias do Estado.
Gostaria de fazer uma indagação: afinal de contas, quando
uma Prefeitura não cumpre a prestação de contas em tempo
hábil, a culpa seria do Prefeito posterior ou do anterior? O
Tribunal de Contas, inclusive, começa a questionar isso. O
próprio Presidente falava, na semana passada, que o culpado
não era o atual ou o ex-Prefeito e que os Secretários de
Estado também têm que ser responsabilizados, porque, a
partir do momento em que não foi concluída essa prestação,
temos dois culpados: quem não prestou as contas e aquele que
não forçou, dentro dos amparos legais da lei, a
obrigatoriedade de esse Prefeito fazer a prestação de
contas.
Este é um caso isolado, mas é um reflexo de todo o Estado

de Minas Gerais: Prefeitos corruptos que roubaram o dinheiro
do povo e que hoje estão tranqüilos. Quer dizer, além de
não terem governado de forma decente os seus municípios,
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estão impedindo Que 05 outros possam governar. Ocorre isso
em todo o Estado de Minas Gerais.
Acho que cabe a nós, da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, encaminhar uma solicitação ao Governador do Estado
ou, talvez, ao próprio Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais para que convoque os ex-Secretários,
aqueles que ocupavam cargos na época em que esses convênios
foram celebrados E que eles paguem as contas do dinheiro
que liberaram, dinheiro do povo. O Prefeito tem que fazer
essa prestação de contas, pois há os que se dão ao luxo de
subir na tribuna e dizer que o Prefeito atual não paga
absolutamente nada. Como pode fazer alguma coisa se ele
está impedido exatamente por causa dos atos do Prefeito
anterior?
Gostaria que esta Casa tomasse uma posição e que forçasse o

Sr. Governador do Estado também a mobilizar suas Secretarias
no sentido de encontrarmos uma solução definitiva para este
caso. Prefeito corrupto precisa pagar, mas Secretário que
permitiu a corrupção também tem a mesma obrigação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Governador do Estado não precisa de nenhum
conselho, mesmo porque eu sei que o Governador não costuma
ouvir conselhos. Temos, hoje, uma responsabilidade muito
grande para com a Previdência Social.
No serviço público moderno, o primeiro principio

concretiza-se na prática generalizada da delegação vertical
e horizontal das atribuições conferidas aos agentes dos
escalões superiores, condição "sine qua non' para a
prestação de serviços de primeira qualidade.
O Sr. Afonso Fabiano Raso. Superintendente da Divisão de
Odontologia do IPSEMG, talvez por lhe faltar o atributo da
razão, ignora essa verdade comezinha. Em pleno século XX,
ele desconhece a existência da divisão social do trabalho.
Herdeiro universal do autoritarismo que permeava as relações
sociais na administração do serviço público do passado, ele
é inimigo figadal do trabalho em colaboração. Em sua
megalomania, inculca-se fonte de onde emanam todas as
decisões relativas á sua superintendência. O seu desiderato
é o de transformar todos os seus subordinados em fantoches,
manipuláveis pelos cordéis de sua prepotência.
O Inimigo público número um do IPSEMG e de seus associados
labora em ledo engano, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Pelo
menos, os Coordenadores Setoriais de sua superintendência,
signatários do libelo acusatório que temos em mãos e que
inspira este pronunciamento, não são fantoches, desprovidos
de discernimento e de coragem para protestar contra esse
anacrônico estilo de administrar. Estão plenamente cônscios
de seu papel social na estrutura organizacional do
instituto. Cumpre-lhes colocar ali os seus conhecimentos e
as suas habilidades, adquiridos em escolas superiores do
campo da saúde, a serviço dos funcionários públicos mineiros
e de seus dependentes, a um mesmo tempo beneficiários e
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mantenedores daquela instituição previdenciária. Pleiteiam,
em uníssono, e com eles fazemos coro nesta tribuna, o
respeito ao direito a una assistência odontológica de
primeira qualidade para que os clientes a tenham de fato,
reivindicam autonomia em seu relacionamento com os
funcionários lotados em suas coordenadorias. Repelem a
interposição desnecessária entre os funcionários e seus
Coordenadores, useiros e vezeiros em desacatar o principio
da hierarquia, universalmente reconhecido, tão necessário ao
funcionamento harmonioso de qualquer instituição. Preconizam
a introdução , imediata, em toda a Superintendência
Odontológica, da avaliação da produtividade individual dos
funcionários como forma de premiar os melhores desempenhos
profissionais e de estimular o desenvolvimento profissional
de seus colaboradores.
Embuçado no manto da impunidade, o Sr. Afonso Fabiano Raso

obstaculiza na Divisão de Apoio Administrativo, a liberação
de materiais odontolõgicos às Coordenadorias Setoriais. O
homem não supervisiona e, ainda, timbra em impedir que os
seus subordinados indiretos trabalhem.
As referidas coordenadorias necessitam, com urgência, de
recursos humanos especializados, tais como atendentes de
consultório, técnicos em prótese dentária e técnicos em
higlenização. Estão desfalcadas de técnicos de higiene,
indispensáveis à preservação da saúde bucal de adultos,
crianças e adolescentes.
Onde se encontra o Superintendente, que não toma as medidas
necessárias para pôr cobro a esse estado de coisas?
Certamente, ele não se encontra em seu local de trabalho.
Encontra-se, por exemplo, em uma sala de aula da Faculdade
de Odontologia de Itaúna, ao arrepio do disposto na
Deliberação ng 52, de 20/12/85, que estipula 40 horas
semanais de trabalho para os funcionários ocupantes de
cargos comissionados como os Superintendentes e os
Coordenadores Setoriais. Por muito que o administrador
relapso se inculque "deus ex machina", não tem o dom da
ubiqúidade, que lhe permitiria encontrar-se na Capital e
naquela cidade interiorana ao mesmo tempo.
Inexiste, ainda, nas mencionadas coordenadorias, um sistema

eficiente de esterilização de Instrumentos cirúrgicos que se
possa aferir pelos padrões estabelecidos pela saúde pública
do Estado de Minas Gerais. Pouco se lhe dá. ao
Superintendente, que os clientes contraiam doenças
incuráveis, como a Aids, que os levem á sepultura.
Em outro tempo, a presença dos funcionários lotados na
Superintendência constava em folhas individuais. Tais
formulários continham, ainda, dados importantes como
assiduidade, pontualidade, responsabilidade e competência
para o exercicio de cargos de gerência. Administrando em
causa própria, o Superintendente aboliu tais impressos no
âmbito de sua administração, medida extremamente sábia do
ponto de vista de quem já não tem escrúpulos de consciência
e não satisfaz a nenhum daqueles requisitos para ocupar o
cargo em que hoje se encontra.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante das graves denúncias
que acabamos de fazer, apelamos para o Governador do Estado
a fim de que tome medidas urgentes. Com tais criticas
construtivas, queremos que tais fatos não comprometam sua
administração. Fica o meu apelo ao Governador do Estado para
que tome uma medida urgente e salutar a fim de que seja
saneada, na administração da Superintendência Odontolôgica
do Estado, essa doença, que está assolando o último
funcionário. Numa época em que quebrou a taxa econômica,
entraram para o Estado oito mil funcionários. Estes, além
dos policiais civis e de outras categorias que deveriam ser
atendidas, não estão sendo atendidos pela Superintendência
Ddontolôgica, que longe está de corresponder aos anseios do
funcionalismo público. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
o Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas.
demais Deputados presentes nesta Assembléia, venho a esta
tribuna para continuar as minhas considerações a respeito da
CPI do Orçamento, que está sendo realizada no Congresso
Nacional, e também para fazer alguns comentários sobre o
Orçamento de Minas Gerais previsto para 1994.
Em primeiro lugar, a CPI do Orçamento, em nível de

Congresso Nacional, é importante porque coloca abertamente
para a sociedade brasileira a caixa-preta do Orçamento.
Não temos nenhuma ilusão de que sempre aconteceram
"maracutaias" em torno das verbas públicas deste País. E
agora, graças ao fortalecimento do Poder Legislativo e à
ampliação da Bancada de Centro-Esquerda e de Esquerda,
dentro do Congresso Nacional, estamos vendo esses fatos
virem a público claramente. E isso é muito bom.
Mas alguns pontos não deixam de causar um certo espanto e
uma certa estranheza, como o prestigio que vem alcançando o
Presidente desta Comissão, Senador Jarbas Passarinho, na
condução desse processo. Tudo bem que ele seja um homem
honrado. Tudo bem que hoje esteja participando e concordando
com a abertura das "caixas-pretas", porém, não podemos nos
esquecer de que o Sr. Jarbas Passarinho foi Ministro de
Estado, num dos piores momentos da história do Brasil,
quando vários amigos e companheiros nossos estavam sendo
massacrados e mortos nos porões da ditadura, sendo que,
naquela ocasião, a posição do Sr. Jarbas Passarinho não se
fez a favor daqueles que sofriam e que eram torturados. Não
podemos nos esquecer disso. Não podemos cair no engodo de
criar mais um mito de farda para conduzir este Pais, num
futuro. E bom que isso fique bem claro e que as pessoas
prestem atenção na história brasileira. Não podemos nos
esquecer do passado.
A segunda questão refere-se ao que foi levantado ontem
pela imprensa nacional, sobre as declarações do Ministro da
Fazenda que pretende fazer uma nova elaboração e discussão
do Orçamento, ou seja, vamos partir para a estaca zero, para
depois discutir novamente o Orçamento. Torna-se importante,
pois, que a sociedade organizada, que as Assembléias
Legislativas e os sindicatos, enfim, que todos os cidadãos
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brasileiros se organizem para não cair no engodo, como
também não deixem de fiscalizar o que é mais importante: a
realidade do Orçamento.
Como já disse várias vezes desta tribuna, do jeito como as
coisas estão, o Orçamento acaba sendo o ornamento, porque
orçam-se obras para as quais não há recursos. Depois, a
seleção das obras a serem realizadas é feita totalmente á
revelia do Poder Legislativo, que aprovou o Orçamento, pois
é feita pelo Poder Executivo. Deve-se atentar também para as
manipulações que agora, evidentemente, diminuiram bastante
com as últimas inovações introduzidas tanto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, quanto na própria legislação
orçamentária a respeito do impacto da inflação sobre
expectativas e previsões de receitas e despesas e que, por
isso mesmo, estão razoavelmente corrigidas no Orçamento
Federal
Na proposta orçamentária para Minas Gerais - agora entramos
no nosso assunto de Orçamento desta Casa Legislativa -
também há um reajuste trimestral que será feito e que
melhora um pouco a situação. Mas fica a dúvida. Ontem mesmo
participamos de uma reunião dos Lideres desta Casa com o
Presidente da Assembléia Legislativa, a respeito das
possíveis e necessárias modificações a serem feitas no ano
que vem, quanto á realização das audiências públicas. Isso
foi, sem dúvida, muito importante para a discussão do
Orçamento de Minas Gerais. Mas, quando analisamos
detalhadamente a proposta de cinco volumes, que foi enviada
pelo Governo Estadual, ou seja, pelo Poder Executivo, a esta
Casa, chegamos á conclusão de que nada está tão bem assim.
Há uma série de reivindicações apresentadas em audiências
públicas que constam na proposta orçamentária como uma
pequena verba que concede ao Executivo o poder de usá-la ou
suplementá-la ou, ainda, chegaremos às páginas e páginas, em
branco, onde são citadas as obras, as reivindicações justas,
feitas pelo povo mineiro, mas desprovidas de quaisquer
recursos para sua execução. Então, aqui fica a pergunta: O
nosso aplauso às audiências públicas serviu para alguma
coisa? Ou foi só para iludir os participantes, fingindo
estarmos dentro de um processo democrático? E o pior
acontece na execução orçamentária E nesse ponto que a coisa
fica mais difícil ainda.
Relembro o que aqui aconteceu, no ano passado, quando
fizemos um acordo de Lideranças com todos os Deputados e o
então Líder do Governo, Deputado José Ferraz, para
aprovarmos o Orçamento. Cada Deputado tinha o direito de
apresentar uma série de emendas. No nosso caso particular,
apresentamos emendas de diferentes modalidades, algumas
vetadas pelo Sr Governador, outras aprovadas. Apresentamos
emendas relativas às questões de importância para o povo
sofrido de Mutum, Alvarenga, Conselheiro Pena, que não
dispõem de estradas, até emendas que dizem respeito á área
cultural de Belo Horizonte, como o aparelhamento efetivo e
de alto nivel do Palácio das Artes. E o resultado foi o
seguinte: pelo acordo, nossas emendas foram aprovadas mas,
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na prática, nada foi resolvido. Nenhum recurso foi liberado,
pelo menos, até agora, não tive notícia de nenhuma das
emendas, que eu tenha apresentado, que tenham sido
realizadas, concretizadas pelo Governo do Estado.
Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados,

apresentarei amanhã, na Comissão de Fiscalização Financeira,
um requerimento que diz respeito a todos os Deputados desta
Casa. O requerimento está vazado nos seguintes termos: "O
Deputado que este subscreve requer, regimentalmente apoiado,
o envio, pela Secretaria de Estado da Fazenda, da relação
das obras executadas ou em processo de execução no exercício
de 1993, relativas às emendas aprovadas pelo Legislativo no
Orçamento Fiscal do corrente ano'.
Até agora, nenhum Deputado veio à tribuna para dizer que
suas emendas foram aprovadas e executadas. As obras foram
feitas? As verbas foram liberadas? As melhorias aconteceram?
A população da região, do Estado, está mais feliz? Foi
contemplada com algum serviço ou recurso? Até agora nenhum
Deputado veio a esta tribuna dar esse tipo de informação.
Alguns Deputados aqui vieram fazer pronunciamentos
genéricos, de apoio ao Governo do Estado, mas isso é muito
pouco.
Nesta hora, neste momento em que enfrentamos gravissimos

problemas no que toca à existência de verdadeiros núcleos de
corrupção no Orçamento federal, é muito importante que fique
bem clara a forma como está sendo executado o Orçamento, no
Estado de Minas Gerais, exatamente, neste ângulo. Foram
realizadas as obras? Quais obras? Por que não foram? Qual o
valor daquele acordo, feito por todos os 77 Deputados? Será
que todos fomos passados para trás ou só os Deputados da
Oposição?
Então, é nesse sentido, Presidente, que apresentarei amanhã
esse requerimento, que já li desta tribuna, pedindo a
relação, item por item, emenda por emenda, quais foram
executadas, quais os recursos liberados. Também quero saber
se houve intermediação ou corru pção nesse processo, porque
assim vamos democratizar este Pais não apoiando volta a
regimes esdrúxulos, onde o parlamento não participava da
elaboração nem da discussão do Orçamento, mas, no entanto, a
corrupção existia, como todos nós sabemos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira,
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias,
gostaria, inicialmente, de saudar a iniciativa do Deputado
Raul Messias pelo requerimento que apresentou neste momento.
Creio que procedimentos dessa natureza só fazem valorizar e
legitimar os nossos trabalhos nesta Casa.
A partir da intervenção do Deputado Raul Messias é que eu
queria observar que, para além daquilo que hoje é o centro
da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se desenvolve no
Congresso Nacional, é importante Que estejamos atentos
também para uma série de desdobramentos positivos que ela
enseja.
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Tramita hoje no Congresso Nacional, em regime de urgência,
um projeto de lei, do Senador Pedro Simon, que estabelece
que Presidente da República, Governadores, Prefeitos.
Ministros e parlamentares, além de dirigentes de empresas
públicas e de autarquias não deverão mais contar com o
privilégio do sigilo bancário. Essa é uma iniciativa
positiva, e nós poderíamos, inclusive, ampliá-la, por
exemplo, àquelas empresas concessionárias de serviço
público, aos dirigentes das empresas que mantém contratos
com Prefeituras, com Estados e com a União.
A CPI abre também uma outra discussão que tem uma
incidência no que vivemos hoje nesta Assembléia. Diz
respeito ás imunidades concedidas aos parlamentares. Essa
medida, sem dúvida alguma, na sua intenção original é
altamente positiva e necessária. Não há como imaginarmos o
livre exercício de um mandato popular se o detentor desse
mandato fica sujeito a injunções variadas, principalmente
quando essas injunções não são tão legítimas. Agora, é
importante que se frise que a intenção concreta da
imunidade, o que ela busca atingir diz respeito ao exercício
do mandato parlamentar, ou seja, imunidade tem que ser
garantia das observações, das palavras, dos votos e até das
criticas que eventualmente os detentores de mandato façam em
relação a outros Poderes. O que não é admissivel é que a
imunidade parlamentar, hoje, no nosso Pais, sirva de
anteparo para que outros atos, inclusive atos tipificados
como crimes, não sejam atingidos, quando um cidadão está
investido de um mandato parlamentar.
Queremos deixar muito claro que, de nossa parte, a
imunidade tem que ser mantida e defendida no que diz
respeito ao desempenho do mandato, mas que é absolutamente
imoral e inaceitável que cresça, cada vez mais, neste País,
a indústria do mandato, que é a busca da imunidade. Temos
exemplos de pessoas que conseguem consumir, numa campanha
eleitoral, valores que sabidamente não serão repostos nos
quatro anos de mandato, mas que lhes garantem uma segurança
diante da Justiça deste Pais.
O debate sobre esse tema, além de interessar ao parlamento
como instituição, diz respeito ao problema que estamos
vivendo hoje, na nossa Assembléia, e é dele que queremos
tratar neste instante. Existem solicitações do Tribunal
Regional Eleitoral e do Tribunal de Justiça, encaminhadas a
esta Assembléia, para que esta permita, autorize e libere o
prosseguimento de processos contra três Deputados.
Antes que surjam insinuações de que estamos agindo de forma

oportunista, aproveitando-nos de clima gerado nacionalmente,
queremos fazer duas observações. A primeira diz respeito à
solicitação de final de imunidade para o Deputado Paulo
Pettersen - há multo nossa Bancada vem levantando esse
assunto. A segunda diz respeito a outras solicitações, sobre
as quais só recentemente conseguimos estar informados.
Queremos deixar claro que, de forma alguma, estamos
entrando no mérito das acusações apresentadas. São várias, O
que tenho em mãos são apenas as iniciais dos três processos.
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Um deles já está pesando por volta de 60 quilos. Mas a
palavra final, sem dúvida alguma, cabe ao Poder Judiciário.
Não cabe à Assembléia afirmar, no caso, por exemplo, dos
Deputados Dilzon Melo e Wanderley Ávila, se houve ou não
crime eleitoral. Tampouco cabe à Assembléia afirmar, no caso
do Deputado Paulo Pettersen, se houve crime comum. E o
Judiciário que julga. 0 que não é possível é que a
Assembléia se omita diante dessas soluções. O que não é
aceitável é que o oficio do Tribunal de Justiça, solicitando
que a Assembléia vote autorização para que prossiga o
processo contra o Deputado Paulo Pettersen, tenha ficado
dormitando nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça
desde o ano passado. Por que, em nome de preservar
interesses corporativos, em nome de beneficiar alguns
parlamentares, concreta e objetivamente estamos
comprometendo a Assembléia como instituição?
Reafirmo, mais uma vez, em que pese à gravidade das
denúncias apresentadas, em que pese, inclusive, à
manifestação do Ministério Público sobre essas denúncias, em
que pese, mais ainda, à opinião do Poder Judiciário no caso
de algumas delas, não nos cabe manifestar sobre isso, mas é
necessário que esta Assembléia vote, imediatamente,
autorização para que o processo prossiga. Autorização,
inclusive, que permita a esses colegas nossos, diante da
Justiça, se defenderem e provarem que são inocentes. Nossa
omissão, neste instante, tem um desdobramento óbvio:
significa conivência.
A Assembléia tem uma tradição muito clara e transparente

para a opinião pública: ela é co-responsável pelas denúncias
aqui apresentadas. E é nesse sentido que a nossa Bancada
encaminha, agora, á Presidência o seguinte requerimento. (-
Lê:
"Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.
Reiteradamente, a Bancada do Partido dos Trabalhadores vem
cobrando, desta tribuna, principalmente do Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, a tramitação dos
processos de solicitação de licença feitos pelo Presidente
do Tribunal de Justiça e pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral para instauração de processo contra
Deputados.
Uma dessas solicitações, a referente ao Deputado Paulo

Pettersen, é datada de 12/12/92, portanto, já se encontra há
11 meses nesta Casa.
Sistematicamente, o Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, Deputado Antônio Júlio, que detém o poder
regimental de programar as atividades da comissão, tem-se
negado a inclui-]o em pauta.
Posteriormente, mais três ofícios de solicitações chegaram

á mesma comissão, a saber:
- do TRE, em 7/7/93, referente ao Deputado Wanderley Avila;
- do TRE. em 14/9/93, referente ao Deputado Dilzon Melo; e
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- do Tribunal de Justiça, em 24/8/93, referente ao ex-
Deputado e atual Prefeito de Congonhas, Guálter Monteiro.
Como o art. 134, inciso II. do Regimento Interno, determina

o prazo de oito dias para que a comissão emita parecer sobre
oficio (caso dos pedidos de licença), vimos requerer ao
Presidente desta Casa, a quem compete fazer observar as leis
e o Regimento:
1 - Inclusão em ordem do dia dos pedidos de licença acima

citados, com indicação de Relator, na forma do art. 147,
lg.
2 - Aplicação da penalidade prevista no art. 60 ao
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em
decorrência da reiterada inobservância dos preceitos do
Regimento Interno, com sua sistemática ação protelatôria.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1993.
Antônio Carlos Pereira'
Eu concluo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, insistindo no seguinte aspecto: a crise não é s5
de Brasília; não é só da CPI do Orçamento. E uma crise de
credibilidade desta Casa como instituição. A nossa missão
significa hoje, concretamente, o respaldo a um procedimento
que eu creio que a maioria dos Deputados aqui renega. Multo
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen -
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, senhores
presentes nas galerias, os fatos que atualmente abalam o
Brasil - questões éticas, morais, problemas sociais e
econômicos gravíssimos - têm levado a sociedade civil e o
povo em geral a um questionamento variadissimo. Uns acham
que todo o problema seria resolvido se a ditadura voltasse.
Queríamos dizer que somos totalmente contra essa posição.
Outros acham que essa crise, em que vem á tona grande parte
da podridão, da falta de ética, da falta de compromisso de
pessoas que ocupam cargos executivos e também do Poder
Legislativo é benéfica e visa a melhorar a situação, pois
os problemas afloram e podem ser discutidos abertamente.
Acabamos de ouvir agora o Deputado Antônio Carlos Pereira
abordando um problema seriissimo, que é o da imunidade
parlamentar. Coincidentemente, a minha fala também é nessa
linha. Gostaria de abordar hoje um tema que tem sido muito
discutido nesta Casa: as imunidades parlamentares, que
impedem que processos contra Deputados tomem seu curso
normal, criando uma classe de cidadãos acima da Justiça.
As imunidades dos parlamentares, por suas opiniões,
palavras e votos, são extremamente importantes. Elas
garantem ao parlamentar a autonomia necessária para o
exercicio de seu mandato e a fiel representação dos
interesses daqueles que o escolheram.
Entretanto, temos em nosso ordenamento jurídico uma figura
esdrúxula, que garante a cidadãos comuns, quando em
exercício de mandatos eletivos, a prerrogativa de não serem
processados sem a prévia autorização de sua respectiva Casa
Legislativa.
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Ora, Srs. Deputados, isto é um absurdo.
Já seria um absurdo se o processamento dos pedidos de
licença, feitos pelos órgãos judiciários competentes,
tivessem um trâmite normal dentro da Casa legislativa onde
tramitam: porém o absurdo é diversas vezes maior quando
constatamos que tais pedidos são simplesmente ignorados,
impedindo que o Poder Judiciário cumpra sua função.
Vivemos no Pais um momento de extrema importância. As
instituições democráticas estão se consolidando, a pós um
longo período de ditadura militar, onde, curiosamente, havia
pessoas que também "pairavam acima das leis.
Pois é justamente nesse momento que a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais caminha contra a história,
impedindo a construção de uma sociedade justa e igualitária.
Alguns pedidos de licença para processar Deputados
repousam, tranqüilamente, sob a guarda do Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, enquanto a sociedade
aguarda por justiça. Por diversas vezes, nós, Deputados da
Bancada do PT, indagamos sobre o andamento dos respectivos
pedidos, e o silêncio foi a resposta.
Enquanto isso, cidadãos comuns, levados ao desespero pela

crise de empregos por que passa o Pais, são condenados por
furto de migalhas, ás vezes para alimentar seus próprios
filhos.
Será que esta Casa está agindo da maneira correta? Será que

há alguma explicação para a necessidade de se pedir licença
para processar pessoas sobre as quais pesam acusações de
lesar o patrimônio público? Qual a explicação desse
dispositivo constitucional? A mim parece mera impunidade.
Não estou aqui, Sr. Presidente, para prejulgar ninguém.
Apenas questiono o fato de não se permitir que o Poder
Judiciário, constitucionalmente encarregado da função de
apurar e julgar, não possa fazê-lo, apenas porque algumas
poucas pessoas gozam de um privilégio absurdo.
Quando projetos estranhos são enviados pelo Governador ao

apagar das luzes do período legislativo, vota-se tudo com a
máxima urgência, convocando-se reuniões extraordinárias para
fins de semana e feriados. Infelizmente, os pedidos de
licença para o julgamento de Deputados, que deveriam merecer
especial atenção desta Casa, recebem o tratamento inverso.
São guardados e trancafiados.
Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para

demonstrarmos que esta Casa não compartilha com a impunidade
reinante em nosso Pais, submeto á apreciação deste Plenário
o seguinte requerimento. (- Lê requerimento em que solicita
seja submetido á apreciação do Plenário o encaminhamento de
um oficio dirigido ao Presidente do Congresso Nacional
manifestando a posição favorável desta Casa quanto á
supressão, do texto constitucional federal, da imunidade
processual de que gozam os Deputados e Senadores, mantendo-
se apenas a imunidade material, por suas idéias, palavras e
votos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria que esta Casa
colocasse em votação o nosso requerimento, bem como o
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requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira, para que
possamos mostrar á sociedade civil que a Assembléia
Legislativa não é conivente com o abuso de poder e com a
impunidade reinante no Pais. Era o que tínhamos a dizer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, galerias,imprensa. A razão de ocuparmos
esta tribuna é apenas para comunicar, mais uma vez, e
convidar todos desta Casa, todos os presentes para que
participem hoje, á noite, aqui na Assembléia, ás 19h30min,
no auditório da Casa, do Encontro do Movimento Evangélico
Progressista, em que teremos a presença de um sociólogo
presbiteriano, Paul Freston, que é hoje um dos grandes
teólogos do movimento evangélico em nível nacional. Ele
estará aqui para que possamos continuar aprofundando o
debate a respeito do Movimento Evangélico Progressista -
MEP.
D que é o MEP? O MEP é um movimento, é uma associação
informal, suprapartidária, evangélica, conservador e
ortodoxo na teologia, que afirma a autoridade bíblica, a
evangelização, a conversão, a oração, e é progressista
porque é comprometido com as mudanças sociais.
Estaremos aqui, hoje, na Assembléia, debatendo a maior
inserção dos evangélicos no processo de alteração na luta
que o povo brasileiro hoje trava, para que possamos
transformar esse modelo injusto, concentrador, no liberal.
Por isso, queremos convidar a todos para esse evento, pois é
um movimento aberto e, como já expressei, é suprapartidário.
Podem participar católicos, ateus e todas as pessoas que
estão interessadas em discutir um pouco mais a situação do
Pais e, ao mesmo tempo, travar debates com esse setor
evangélico, que está interessado em contribuir para a
solução da crise por que passa o nosso Pais.
Então, mais uma vez, reforço o convite para hoje, ás
19h30min, no auditório da Assembléia, a todos os
interessados para mais um ciclo dE debates do MEP.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Com a
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, galeria, imprensa, ocupamos essa
tribuna, hoje, para posicionar-nos publicamente a respeito
de uma questão que tem ocupado os noticiários da imprensa,
do rádio e da televisão e também tem trazido comentários
entre os Deputados desta l2a Legislatura.
E um assunto que trata do provimento do cargo de Diretor
das escolas estaduais públicas do Estado de Minas Gerais.
Como autor da emenda constitucional que definiu o provimento
do cargo de Diretor através de seleção competitiva interna,
com alguns critérios, não poderíamos, de maneira nenhuma,
deixar de postar-nos ao lado do posicionamento do Secretário
da Educação, Prof. Walfrido Silvino dos Mares Guia, quando
mandou publicar uma resolução no Minas Gerais" definindo as
datas para a realização de todo esse processo de seleção
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competitiva interna até chegar na definição da capacidade de
liderança que é aferida pela eleição. E um processo que
reconhece os títulos de cada trabalhador do ensino.
Reconhece a experiência de cada trabalhador da educação,
reconhecendo, também, o conhecimento através de prova
específica de cada professora, orientadora, inspetora da
nossa rede pública estadual. A partir desse preâmbulo, prova
de títulos, prova escrita para os três melhores
classificados, que vão para una eleição, com a participação
efetiva - eu diria afetiva - da comunidade escolar, de pais
e mães de alunos, e até dos próprios alunos, dependendo da
faixa etária.
Defendemos o principio da seleção competitiva interna, não
só porque está na Constituição do Estado de Minas Gerais,
mas porque já foi transformado em lei. Foi feito um decreto
regulamentando esse tipo de provimento. Há dois anos atrás,
esse processo, executado pela primeira vez, mostrou que deu
certo, dá certo e cada vez vai dar mais certo para a
educação do Estado de Minas Gerais.
Defendemos com veemência essa questão- Levamos nosso

posicionamento aos nossos companheiros do Bloco Parlamentar
que dá apoio ao Governador Hélio Garcia nesta Casa- Levamos
essa nossa posição também ao Sr. Secretário da Educação.
Levamos, na verdade, não a nossa posição, mas o nosso apoio
ao Secretário, no tocante a esse princípio de seleção
competitiva interna.
Queremos dizer que, com a participação da comunidade, seja
a escolar, seja a urbana, o processo de participação e de
cuidar mais das escolas avançou, principalmente porque há
uma participação constante das pessoas que freqüentam a
escola pública, das pessoas que têm filhos ou filhas nas
escolas públicas. Essas pessoas participam da vida da
escola, lutando ao lado da Diretora, da Vice-Diretora e das
professoras e constituindo seus conselhos. Na verdade, há
até disputa para participar desses conselhos, participação
esta que não é remunerada, mas, apenas, tem o objetivo de
servir à escola estadual.
Hipotecamos, então, Sr. Presidente, a nossa solidariedade à
maneira firme com que o Sr. Secretário, Walfrido dos Mares
Guia, vem-se definindo pela continuação desse processo de
seleção. E o mais justo, o mais avançado e também aquele
onde há menor participação do poder político. Esta é a nossa
visão. E uma visão de cidadania, de modernidade, de
participação, que leva cada comunidade a se responsabilizar
pela escolha boa ou má que faz. Quem votar mal vai ter que
compartilhar da direção por três anos. O gerenclamento
ficará prejudicado e, conseqüentemente, a comunidade de
ensino.
A comunidade sábia votará bem, escolherá aquele
profissional do ensino que melhores condições tiver de
administrar a escola estadual, orientando os professores. O
processo evolui, aperfeiçoa-se e, na verdade, está dando
melhores condições de educação à nossa criançada e à nossa
juventude.



825

Apoiamos, então, por estar na Constituição, por sermos
autor da emenda constitucional que prevê o processo de
seleção competitiva interna, que é mais justo que a eleição
pura e simples.
Termino ratificando, claramente, objetivamente e
publicamente a nossa posição a favor desse processo para o
provimento do cargo de Diretores das escolas públicas
estaduais.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão
Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construídos no Estado de Minas Gerais, a
partir de 1990, pelos Programas COOPHAB, PAIN, PEP e
PROAREAS, Financiados pela Caixa Econômica Federal -
ausência dessa comissão especial nos dias 4 e 5 de novembro,
devido a viagem a Uberlândia e Varginha para verificar a
situação dos conjuntos ali existentes (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Jaime Martins - falecimento do Dr.
Euryclides de Jesus Zerbini, em São Paulo; Tarcísio
Henriques (2) - falecimento da Sra. Elvira de Oliveira, em
Cataguases, e do Sr. Luis Carlos Soares Martins, Presidente
da Usina Ana Florença, em Ponte Nova; Elmiro Nascimento -
falecimento do Sr. Arlindo Silvério Xavier, em Patos de
Minas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais.
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Roberto Amara] - suspensão das
atividades legislativas no dia lg de novembro; Jaime Martins
- regime de urgência para tramitação do Projeto de Lei ng
1.589/93, do Governador do Estado, que cria a Medalha de
Mérito Intelectual da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais e modifica a Lei nQ 200 de 8/10/57; Tarcísio
Henriques - regime de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei no 1.744/93, do Governador do Estado.
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado o Requerimento no 4.875/93, do Deputado Roberto
Carvalho.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2,1 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da presente reunião o
Projeto de Lei ng 1.704/93, em virtude de sua aprovação na
reunião extraordinária de hoje cedo.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem

apreciadas nem oradores inscritos para o Grande Expediente,
a Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã.
dia 28, às 91h30min, nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.) -
Levanta-se a reunião.

ATA DA 849 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e três reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro,
Maria José Haueisen, Ermano Batista e Célio de Oliveira,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental
na ausência do Presidente, assume a direção dos trabalhos o
Deputado Célio de Oliveira, que solicita ao Deputado Antônio
Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se à 2a parte da reunião com a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 1.532, 1.596. 1.598,
1.600, 1.601, 1.602 e 1.653/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.656 e 1.657/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.659/93, com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
à leitura do parecer do Relator. Deputado Clêuber Carneiro,
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.646/93, com a Emenda n
1. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ainda
com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.621 e 1.635/93.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, em dia e horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Ermano Batista - Bernardo Rubinger.
ATA DA a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
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Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
outubro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Agostinho
Patrus, Wilson Pires, Anderson Adauto (substituindo este ao
Deputado Geraldo da Costa Pereira, por indicação da Bancada
do PMDB) e João Marques, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Wilson Pires que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência solicita ao Deputado Agostinho
Patrus que faça a leitura da correspondência encaminhada á
comissão. Em seguida, o Presidente redistribui e distribui
ao Deputado Wilson Pires, respectivamente, o Projeto de Lei
no 1.589/93 e o Requerimento ng 4.602/93. Passa-se á 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 Agostinho Patrus emite
parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário sobre o
Projeto de Lei ng 840/92, concluindo pela aprovação do
projeto, com as Emendas nos 13, 15 e 14 na forma da
Subemenda nQ 1, apresentada juntamente com a Emenda ng 16.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em
seguida, o Deputado Wilson Pires emite parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.589/93, concluindo pela aprovação do
projeto, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça. 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 Wilson Pires emite
parecer sobre o Requerimento no 4.602/93, concluindo pela
aprovação do requerimento, com a Emenda nQ 1. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os parlamentares para a próxima reunião ordinária, em dia e
horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Cóssimo Freitas - Bernardo
Rubinger - Márcio Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.192/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
epígrafe altera a redação do art. lg da Lei ng 5.830, de
6/12/71, o qual, por sua vez, modifica o art. lg da Lei ng
3.373, de 12/5/65, que estabelece as normas para a
declaração de utilidade pública de sociedades civis sem fins
lucrativos.
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Publicada em 17/12/92, a proposição, com tramitação em
regime de urgência, conforme requerimento de seu autor,
aprovado em 6/7/93, recebeu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo
ng 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Vem agora a matéria a esta comissão, para receber parecer
quanto ao seu mérito, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

Fundamentação
Justifica-se a proposição, segundo seu autor, pela

necessidade de simplificação do processo legislativo quando
se pretende declarar de utilidade pública uma entidade
civil sem fins lucrativos.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela
necessidade de depuração do projeto, com relação a
dispositivos que violam, segundo seu entendimento, a Carta
mineira, apresentando, para esse fim, o Substitutivo ng 1.
A par desse problema, entendemos que a matéria encontra

óbices quanto à sua conveniência para administração pública.
Seja na forma original, seja nos termos do Substitutivo ng
1, a proposição pouco Inova em relação ás regras já
estabelecidas.
Pretende seu autor que a Comissão de Administração Pública
seja responsável pela deliberação conclusiva quando da
tramitação de projetos de lei visando à declaração de
utilidade pública, que já são, entretanto, matéria de
deliberação conclusiva de comissões, conforme consta no art.
104, 1, "a". do Regimento Interno.
Procura-se, também, introduzir a audiência ao Ministério
Público como condição prévia para apresentação do projeto.
Ora, se mister já se faz a declaração do Juiz de Direito,
agente político que representa um dos Poderes do Estado, não
se justifica a providência pretendida.
Em resumo, a proposição analisada não traz modificações

significativas no ordenamento jurídico, não se constituindo,
portanto, verdadeiro objeto de lei, que, segundo definição
doutrinária, caracteriza-se justamente pelo seu caráter
inovador, conforme ensina o jurista Miguel Reale: "Lei, no
sentido técnico desta palavra, só existe quando a norma
escrita é constitutiva de direito, ou esclarecendo melhor,
quando ela introduz algo de novo com caráter objetivo no
sistema juridico em vigor, disciplinando comportamentos
individuais ou atividades públicas" (Miguel Reale, "Lições
Preliminares de Direito", 3a ed. S.P. Saraiva, 1976, p -
163)_
Não constitui, dessa forma, objeto de interesse
administrativo a elaboração de normas que não trazem
Inovação relevante no sistema jurídico ou que não produzem
efeitos mensuráveis ou sensíveis nos comportamentos sociais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de

Lei ng 1.192/92.
Sala das Comissões. 27 de outubro de 1993.
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Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato, Relator -
Antônio Fuzatto - Alvaro Antônio - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques - Ermano Batista.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.567/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei ng
1.567/93 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Projeto Esperança de Vida, com sede no Município
de Itaúna.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices á tramitação da matéria,
vem o projeto agora a esta comissão, para receber parecer
para o lg turno de deliberação conclusiva, em obediência ao
que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Beneficente Projeto Esperança de Vida tem por
finalidade criar e administrar centros comunitários, creches
e casas de recuperação para viciados, além de promover a
educação de base, a orientação e a formação profissional
daqueles que assiste. A par dessas ações, a entidade assume,
ainda, o combate ao alcoolismo, ao tabagismo e aos tóxicos,
e o amparo aos menores carentes e aos idosos.
Evidenciando-se claramente o caráter social da entidade,
consideramos oportuna e merecida a declaração de utilidade
pública que a proposição pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.567/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.573/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Clêuber Carneiro, visa a
declarar de utilidade pública o Conselho Central da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Január ia.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua normal tramitação.
Cabe agora a esta comissão emitir parecer para o lg turno de
deliberação conclusiva, na forma regimental-

Fundamentação
O Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo
desenvolve um trabalho de grande alcance social, notadamente
na área de assistência social a pessoas carentes.
Assim, a entidade faz jus à declaração de sua utilidade

púbi Ica.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.573/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
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José Leandro, Relator.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.574/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a autorização de funcionamento, a
fiscalização e o controle dos estabelecimentos privados de
ensino no Estado e dá outras providências.
Publicada em 19/8/93, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A proposição sob comento pretende instituir diretrizes para
• funcionamento, a fiscalização e o controle dos
estabelecimentosprivados de ensino no Estado de Minas
Gerais. Feita a análise do texto do projeto em tela,
observamos Que O autor introduz normas que contêm princípios
gerais norteadores da gestão administrativa e disciplinar
das escolas do setor privado de ensino.
A Magna Carta dispõe, a esse respeito, que compete á União
legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação
nacional (art. 22. XXIV) e atribui aos Estados membros a
competência concorrente para legislar sobre a educação,
cultura, ensino e desporto (art. 24, IX).
No que concerne ao ensino privado, preceitua a Constituição

da República, em seu art. 209:
"Art. 209 - O ensino é livre á iniciativa privada,

atendidas as seguintes condições: -

(gritos nossos);
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder

Público".
Desses dispositivos infere-se que as normas gerais da
educação devem ser instituídas por lei federal. Por
conseguinte, o ensino do lQ e do 2g graus em todo o
território nacional rege-se pela Lei Federal ng 5.692, de
11/8/71, com as alterações introduzidas pela Lei ng 6.536.
de 16/6/78, e pela Lei ng 7.044, de 18/10/82.
Esse ordenamento, que fixa diretrizes e bases para o ensino
público e privado do lg e do 2g graus, já estabeleceu as
normas gerais para o funcionamento, a fiscalização e o
controle dos estabelecimentos particulares de ensino,
notadamente em seus arts. 45, 51, parágrafo único, 70, 74 e
75, entre Outros.
Sendo assim, não cabe a esta casa legislar sobre uma

matéria que foi devidamente tratada pelo legislador federal.
Tais normas gerais só poderiam ser objeto de legislação
estadual suplementar diante de omissão da lei federal ou em
razão de delegação de competência. Não ocorrendo nenhuma
dessas hipóteses, o Estado membro fica sem a capacidade
normativa em matéria dessa natureza.
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Além do mais. a Lei Federal flQ 5.692, de 1971. foi bem
especifica ao discriminar competência para fixar normas
disciplinadoras do ensino do lg e do 2Q graus.
Nos ternos do parágrafo único do art. 2g da mencionada lei
federal, a organização administrativa, didática e
disciplinar de cada estabelecimento de ensino será regulada
no respectivo regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio
do sistema, com observância das normas fixadas pelo
respectivo Conselho de Educação.
A Carta Politica mineira, por sua vez, define as

competências do Conselho Estadual de Educação, dispondo, em
seu art. 206, o seguinte-
"Art. 206 - Compete ao Conselho Estadual de Educação, sem

prejuizo de outras atribuições a ele conferidas em lei e
observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União:

 

- hai varnnrmac rli crinhin,rac rinc dc tomac oct,rl',al	n

a legislação de ensino;

IV - desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões
de âmbito municipal
Parágrafo único - A competência, a organização e as

diretrizes do funcionamento do Conselho serão estabelecidas
em lei" (grifos nossos).
A inteligência exegética do dispositivo supracitado e do
texto da mencionada lei federal demonstra que compete ao
Conselho Estadual de Educação disciplinar as condições de
funcionamento dos estabelecimentos de ensino do lQ e do 2
graus, obedecidas as normas gerais.
A proposição sob análise, além de invadir a competência
legalmente atribuida ao Conselho Estadual de Educação,
contempla preceitos que já foram anteriormente declarados
pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela
legislação federal, o que revela uma redundância
desnecessária.
Pelos motivos expostos, o projeto de lei sob comento não

merece acolhida pelos membros desta Casa.
Conclusão

Em face do exposto opinamos pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng

574/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Bernardo Rubinger - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.817/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 387/93. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
1.617/93, que cria o Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
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Publicado em 2/9/93, vem o projeto a esta Comissão de
Constituição e Justiça para receber parecer, nos ternos do
art. 195, c/c O art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O poder público vem encontrando na instituição de fundos
uma maneira eficaz de atuação com vistas a adquirir maior
agilidade na consecução dos seus objetivos, principalmente
no campo social.
o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM - visa, em última instância,
carrear recursos para a proteção do manancial do rio das
Velhas, para onde convergem as águas dos ribeirões
anteriormente citados.
Dispondo sobre o tema, a Constituição da República assim
preceitua, em seus arts. 165, 9g, II, e 167, IX, "in
verbis"
"Art. 165 - ..............................................
# 9g - Cabe á lei complementar:

II - estabelecer normas de gestão financeira e patri-monial
da administração direta e indireta, bem como condições para
a instituição e funcionamento de fundos.

Art. 167 - São vedados:

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem
prévia autorização legislativa".
A Carta mineira, em seu art. 161, IX, repete o texto
federal quanto á necessidade da autorização legislativa para
a instituição de fundos.
Obediente aos comandos constitucionais que versam sobre a
matéria, o Estado de Minas Gerais fez editar a Lei
Complementar ng 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo de qualquer
natureza.
Numa análise da proposição sob comento, verifica-se que
suas disposições ajustam-se plenamente aos preceitos de
ordem constitucional e legal antes mencionados, não havendo
qualquer impeditivo para a normal tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.617/93, com as Emendas ngs 1 e 2, abaixo transcritas,
sugeridas pelo próprio Chefe do Poder Executivo.

EMENDA Ng 1
Substitua-se, nos artigos do projeto, o termo "PROSAM" pelo

termo "PROSAN".
EMENDA Np 2

No art. 7g, VI, substitua-se a expressão "no minimo 2%
(dois por cento)" pela expressão "no máximo 2% (dois por
cento)".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator

Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Ermano Batista.
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PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.622193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Wanderley Ávila,
visa a declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - AVINSS
-, com sede no Municipio de Diamantina.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
nQ 1. Compete-nos, agora, nos termos do Regimento Interno,
emitir parecer sobre a matéria para o lQ turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida associação objetiva prestar serviços, na área da
saúde, aos mais necessitados. Para executar as ações que se
propõe, a entidade mantém o Hospital Nossa Senhora da Saúde
e a Maternidade Antoninha da Cruz, locais em que trabalham
seus associados.
Dessa forma, a mencionada associação se faz merecedora da

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.622/93, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.633193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epigrafe torna obrigatórios os exames parasitológicos de
fezes e urina rotina para todos os alunos da la à 4a séries
do lQ grau da rede estadual de ensino do Estado de Minas
Gerais.
Publicada em 4/9/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão de Constituição e Justiça para parecer preliminar
no que tange á sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Cuidar da saúde da população é dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e outros agravos, conforme dispõe o art.
196 da Constituição da República.
Trata-se de matéria de competência comum da União, do
Estado, do Distrito Federal e do município, nos termos do
art. 23, II da Carta brasileira, que também estabelece a
concorrência na capacidade legislativa entre as entidades
mencionadas, em seu art. 24, XII.
Ainda na área da saúde pública, tanto a Constituição

Federal quanto a Estadual prevêem, nos seus arts. 198, II, e
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188, III, respectivamente, a prioridade para ações
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
A saúde, entretanto, não se desvincula da educação,
conforme se depreende da leitura do inciso VII do art. 208
da Lei Maior, cujos preceitos são reproduzidos no inciso XVI
do art. 198 da Carta mineira, abaixo transcrito:
"Art. 198 - A garantia de educação pelo poder público se dá

mediante

XVI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por
meio de programas suplementares de fornecimento de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.".
Nesses termos, o projeto de lei em exame não apenas
satisfaz os requisitos constitucionais relativos à
competência legislativa estadual como atende aos mandamentos
expressos na Lei Maior, que vinculam educação e assistência
à saúde dos educandos, de forma a que seja assegurado o
pleno desenvolvimento da pessoa, como dispõe o art. 205 da
Constituição de 1988.
Apresentamos, como complementação ao projeto, a Emenda n
1, transcrita ao final deste parecer. Os dados obtidos nos
exames parasitolõgicos aplicados na rede pública podem ser
utilizados como base para levantamento de quadros endêmicos
no Estado, dada a amplitude da amostra assim obtida,
cumprindo-se, assim, ainda que parcialmente, um dos
requisitos estabelecidos

 

 para a política estadual de
saneamento, previsto no art. 192, f 3Q da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.633/93, com a Emenda nQ 1, abaixo transcrita.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Os resultados dos exames previstos nesta lei

serão sistematizados pelo poder público e utilizados como
base para o planejamento de ação de saúde e saneamento, sem
prejuízo das ações assistenciais especificas.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger -
Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.704193

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
valores dos vencimentos dos servidores do Instituto Estadual
de Florestas - IEF -, do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMÃ - e da Fundação Rural Mineira - Colonização e



835

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
Publicado em 5/10/93, o projeto, com tramitação em regime

de urgência, conforme solicitação de seu autor, no exercício
de faculdade que lhe confere o art 69 da Carta mineira, foi
distribuído ás comissões supramencionadas para receber
parecer, em reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c os
arts. 103 e 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Na organização federativa do Estado brasileiro, são
reservadas ao Estado membro as competências que não lhe
sejam vedadas pela Constituição da República, conforme
estabelece o f lg do art. 25 da Lei Maior, que é repetido
pelo art. 9Q da Carta mineira.
As ações relativas à estruturação almejada pela
administração pública, a criação ou a transformação de
cargos nas entidades administrativas mantidas, direta ou
indiretamente, pelo Poder Executivo e os reajustes na
remuneração dos servidores são matérias em que o Estado
membro pode exercer plenamente a sua competência. O assunto
deve ser objeto de lei, devendo ser apreciado por esta Casa
Legislativa, nos termos do art. 61 da Carta mineira, com
destaque especial para o inciso VIII do artigo supracitado.
A iniciativa no processo legislativo nas matérias ora em
exame pertence privativamente ao Governador do Estado,
conforme dispõem as alíneas "b" e "e" do inciso III do art.
66 da Constituição mineira.
Assim, a proposição em tela preenche os requisitos
constitucionais relativos à competência e à iniciativa no
processo legislativo e não contém, em seus dispositivos
específicos, ofensas à letra ou ao espírito das
Constituições Federal e Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.704/93.
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, Relator -
Ermano Batista - Bernardo Rubinger - Antônio Pinheiro.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
valores dos vencimentos dos servidores do Instituto Estadual
de Florestas - IEF -, do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - e da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências
Publicado em 5/10/93, o projeto, com tramitação em regime

de urgência, conforme solicitação de seu autor, no exercício
de faculdade que lhe confere o arU 69 da Carta mineira, foi
distribuído a esta comissão para, nos termos do art. 195,
c/c os arts. 103 e 222, do Regimento Interno, receber
parecer, em reunião conjunta.
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Fundamentação
Procura-se, na proposição em exame, promover a adequação da
remuneração dos servidores das entidades administrativas
supramencionadas às condições económicas vigentes na
sociedade brasileira.
Assim, em primeiro lugar, nos Anexos V, vr e VII, são
apresentadas novas tabelas que definem os valores dos níveis
e padrões de vencimentos dos cargos dessas entidades, de
forma a repor as perdas decorrentes do processo
inflacionário.
Em segundo lugar, nos Anexos 1 a IV, mediante a alteração
nos fatores de ajustamento e com a atribuição de novos
níveis e padrões a cargos de provimento em comissão, são
concedidos acréscimos reais à remuneração de determinados
grupos de servidores, com vistas, certamente, à
compatibilização dos valores pagos pelo poder público com Os
pagos pela iniciativa privada, atendendo ao preceito da
Constituição mineira sobre a matéria (art. 38).
A par da política remuneratôria, o Estado promove também a
reestruturação administrativa no IEF, com ênfase na criação
de escritórios regionais, que têm, ainda, novos e mais
complexos organogramas, definidos no art. 10 da proposição
em exame.
Para atender à nova orientação, são criados 52 cargos de
provimento em comissão na estrutura do IEF, com a
substituição de anexos da Lei ng 10.850, de 4/8/92, pelos
Anexos 1 e II da proposição em tela.
O projeto versa, pois, sobre matéria de interesse da
administração pública e vem contribuir para que haja maior
eficiência nas ações administrativas, razão pela qual não
foram identificados óbices à sua tramitação, no ãmblto da
competência desta comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.704/93, no 1Q turno.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo, Relator - João

Marques - Ermano Batista - José Renato - Bernardo Rubinger.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
vencimentos dos servidores do IEF, do IMA e da RURALMINAS e
dá outras providências.
O projeto, com tramitação em regime de urgência, recebeu,
da Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Em seguida. a Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação na forma proposta.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, X, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame 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 autorizada por ela,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n 4.320, de
17/3/64. Ademais, está o projeto de acordo com a legislação
sobre finanças públicas. A medida merece, assim, prosperar
nesta Casa; todavia, aproveitamos a oportunidade para
aperfeiçoar a proposição, através da Emenda no 1, transcrita
na conclusão deste parecer, a qual visa sanar problema de
ordem executiva, de caráter urgente, na FEBEM.

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

Lei no 1.704/93, com a Emenda 
no 

1, a seguir transcrita.
EMENDA NQ 1

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ....- Ficam criados, na estrutura básica da Fundação

Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM -, de que trata o
Anexo XV da Lei 

no 
10.623, de 16/1/93, 1 (um) cargo de

Coordenador Executivo do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM - e 2 (dois) cargos de Coordenador Técnico, todos com
fator de ajustamento 0,3546".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amara], Relator -
João Marques - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.382193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe visa a 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.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda 

no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.
Anexa, apresentamos a redação do vencido no lg turno, que é
parte Integrante deste parecer.

Fundamentação
O trabalho abnegado da entidade em prol da melhoria das
condições de trabalho, de vida, de saúde e de remuneração
dos servidores da Justiça de Primeira Instância a faz
merecedora da declaração que postula.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei no 1.382/93. no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
Projeto de Lei flQ 1.382193



838

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

dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância
do Estado de Minas Gerais - SERJuSMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.492/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em estudo, da Deputada Maria Olivia, visa a
declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas,
compete-nos emitir o presente parecer, sobre a matéria, para
o 2g turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Seguindo preceitos da Lei Maior que asseguram o bem-estar e

a dignidade das pessoas idosas e lhes garantem o direito á
vida, o Asilo São Vicente de Paulo presta-lhes,
gratuitamente. proteção e apoio material
Reconhecemos como oportuna a declaração de utilidade
pública da entidade, uma vez que esta visa a reduzir os
efeitos das desigualdades sociais sobre aquela parcela da
população.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.492/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.515193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Hannas,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Guarda
Mirim de Manhumirim, com sede no Município de Manhumirim.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva. Anexa, a redação do vencido, que é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em tela desenvolve um trabalho de grande alcance
social, notadamente na área de assistência social, religiosa
e moral a adolescentes e a menores carentes, visando ao
desenvolvimento integral de sua personalidade.
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Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o parecer
emitido por esta comissão no lQ turno.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.515/93, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator,

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.515/93

Declara de utilidade pública a AGMM - Associação da Guarda
Mirim de Manhumirim, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a AGMM -
Associação da Guarda Mirim de Manhumirim, com sede no
Município de Manhumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.538/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
visa a declarar de utilidade pública a Seara Espirita Irmã
Cheyla, com sede no Município de Rio Casca.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, compete-nos
agora emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Seara Espirita Irmã Cheyla promove atividades
filantrópicas visando a prestar assistência a crianças e a
pessoas idosas carentes.
Por seus trabalhos de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de utilidade pública da referida entidade.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.538/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.
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Belo Horizonte, sábado, 30 de outubro de 1993

ATA

ATA DA 4574 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, 8ené Guedes
e Jorge Hannas

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios ngs 27 (Projeto de Lei ng 1.761/93)
e 69/93, dos Presidentes do Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Contas, respectivamente - Ofícios diversos e
telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do
no 1.762 ao 1.764/93 - Requerimentos do nQ 4.841 ao 4.849/93
- Requerimentos dos Deputados Wanderley Ávila, Paulo
Pettersen, Dilzon Meio, Antônio Carlos Pereira (5), Milton
Sanes e Bonifácio Mourão - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Administração Pública e dos Deputados Milton
Sanes, Wanderley Ávila e Jorge Hannas - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcelios, Roberto
Carvalho, Ibrahim Jacob, Homero Duarte, Maria José Haueisen,
Marcos Helénio e Maria Elvira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): l
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Registro de presença -
Acordo de Lideranças - Leitura de comunicações apresentadas
- Requerimentos: Palavras do Sr. Presidente - Requerimento
do Deputado Milton Sanes; deferimento - Requerimento do
Deputado Bonifácio Mourão e outros; Acordo de Lideranças;
deferimento - Requerimento ng 4.773/93; aprovação, com a
Emenda ng 1 - 2g Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Votação, no 2g turno, do
Projeto de Lei ng 942/92; aprovação, na forma do vencido no
lQ turno - Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.703/93; aprovação, na forma do vencido no lQ turno -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação de
pareceres de redação final: Parecer de Redação Final do
Projeto de Resolução ng 1.638/93; aprovação - Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 909 e 942/92, 1.278,
1.367 e 1.703/93; aprovação - Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nQ 1.589/93; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Amilcar Padovani; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adeimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
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Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Remato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Paulo Pettersen - Pêricles 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 Jorge Hannas) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ambrôsio Pinto, lg-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"OFICIO NQ 27/93*
Belo Horizonte, 27 de outubro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos
do artigo 96, inciso II, alínea "b", da Constituição da
República, para exame dessa Augusta Assembléia Legislativa,
o incluso Projeto de Lei, que dispõe acerca da extinção dos
Ofícios Auxiliares e Ofícios Judiciais que menciona e dá
outras providências.
A proposta, aprovada por unanimidade na sessão da Corte
Superior do dia 22 de setembro de 1993, visa completar a
oficialização das serventias judiciais no Estado de Minas
Gerais.
Renovo a Vossa Excelência os protestos de minha elevada
estima e distinta consideração.
José Norberto Vaz de Mello, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais
PROJETO DE LEI No 1.761/93

Dispõe acerca da extinção dos Ofícios Auxiliares e Ofícios
Judiciais que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam extintos:

- os Ofícios Auxiliares de Partidor Judicial e
Distribuidor de Feitos da Comarca de Belo Horizonte, criados
pelo art. 237, 1, da Resolução ng 61, de 8 de dezembro de
1975, que contém a Organização Judiciária do Estado de Minas
Gerais;
II - os Ofícios Judiciais das Comarcas do Estado de Minas

Gerais cujos titulares percebem, a titulo de remuneração, as
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custas e emolumentos estabelecidos no Regimento de Custas do
Estado.
Art. 2g - O titular da serventia extinta poderá exercer, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação
desta Lei, a opção de que trata o art. 2g da Lei ng 9.776,
de 8 de junho de 1989.

lg - Não exercendo a opção referida no "caput° deste
artigo, o titular da serventia extinta será colocado em
disponibilidade remunerada, através de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça.

2g - A remuneração de disponibilidade será calculada pelo
valor médio da renda liquida auferida pelo serventuário,
atualizada, nos trinta e seis meses anteriores.

3Q - O levantamento do valor da remuneração será feito
por Comissão presidida por um Juiz de Direito, integrada por
um Promotor de Justiça e secretariada por um Escrivão
Judicial, a ser designado pelo seu Presidente, podendo o
Serventuário, cujo cargo foi extinto, acompanhar os
trabalhos.
Art. 3Q - Declarada a disponibilidade do titular da

serventia, os Escreventes Juramentados estáveis continuarão
em exercício de função pública, junto à Secretaria de Juizo
ou a de Serviço Auxiliar, passando a perceber vencimentos a
serem pagos pelo Estado.
Parágrafo Unico - Os Escreventes Juramentados não estáveis
permanecerão em exercício de função pública junto à
Secretaria de Juizo ou a de Serviço Auxiliar, na forma do
disposto na Lei ng 10.254. de 20 de julho de 1990.
Art. 4g - A situação funcional dos servidores dos Ofícios
Judiciais e dos Oficios Auxiliares extintos será
disciplinada através de Resolução do Tribunal de Justiça,
observados os critérios estabelecidos nesta Lei.
Art. 5g - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.

- Publicado de acordo com o texto original.)
OFICIaS

Ng 69/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópias de notas
taquigráficas das respostas desta Corte ás consultas de
órgãos das administrações direta e indireta sobre a
possibilidade de se firmarem contratos administrativos por
prazo determinado com vistas a suprir o déficit de pessoal
das áreas de saúde e segurança, e ressalvando a necessidade
de se regularizar tal situação.
Do Sr. Octávio Gallotti, Presidente do STF, informando que

aquela Corte, no dia 14 do corrente mês, negou referendo ao
despacho do Ministro Sepúlveda Pertence, que, no exercício
da Presidência, suspendera os efeitos da Lei nQ 10.820, de
22/7/92, do Estado de Minas Gerais, e que, em conseqüência,
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fica cassada a liminar comunicada a esta Assembléia em
19/7/93 e 21/7/93.
Do Sr. William Patterson, Presidente do STJ, comunicando a
decisão tomada em sessão de 18/6/93 pela Corte Especial
desse Tribunal, que julgou procedente a Exceção da Verdade
ng 7-0/MG (90/46874), em que figuram como excipientes os
Srs. Roberto Vieira de Carvalho e Euler Ribeiro e como
excepto o Sr. Newton Cardoso, e encaminhando cópias do
relatório, dos votos e do acórdão do trânsito em julgado
referentes ao processo. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Arlindo Porto Neto, Vice-Governador do Estado e
Secretário do Trabalho, enviando informações relativas à
população infanto-juvenil em situação de risco pessoal e
social nos sete municípios indicados e encaminhando diversos
documentos, que relaciona. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Tonico Ramos, Presidente da União Parlamentar
Interestadual, encaminhando expediente de que são
signatários os membros dessa entidade, pelo qual se exige do
Congresso Nacional a mais rigorosa investigação das
denúncias que envolvem Deputados Federais, Senadores,
Governadores e Ministros.
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,

comunicando o propósito de sua Pasta de acolher o chamamento
deste Legislativo e encaminhar providências para que o
funcionalismo público de Minas ofereça sua contribuição com
o movimento encabeçado pelo sociólogo Herbert de Souza. (- A
Comissão Especial contra a Fome e a Miséria.)
Do Sr. Alfredo Walter Regner, Presidente da Câmara

Municipal de Ferraz de Vasconcelos-5P, encaminhando cópia de
requerimento da Vereadora Selina Cruz, aprovado por aquela
Casa, em função do qual são solicitadas aos Presidentes da
República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
providências imediatas para combate á miséria e á fome no
Pais. (- A Comissão Especial contra a Fome e a Miséria.)
Do Sr. Juscelino Ferreira da Silva, 2Q-Secretário da Câmara

Municipal da Cidade Ocidental-GO, propondo se promova entre
as Assembléia Legislativas de Minas, do Distrito Federal e
de Goiás discussão sobre educação, saúde e segurança, com
vistas a se formular proposta para a revisão constitucional
e em favor da adoção de política salarial para os
professores dos municípios q ue compõem o Entorno do Distrito
Federal. (- Ao Grupo Parlamentar de Revisão Constitucional.)

TELEGRAMA
Do Sr. Miguel Domingos Oliveira, Prefeito de Araguari,
agradecendo convite para lançamento do Senso Cultura] de
Minas Gerais,
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

PROJETO DE LEI NO 1.762/93
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Dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipientes de gás
liquefeito de petróleo à vista do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Os distribuidores de gás liquefeito de petróleo -
GLP - para uso domiciliar, institucional, comercial,
Industrial, automotivo ou quaisquer outros usos autorizados
pelo Conselho Nacional do Petróleo - CNP - ficam obrigados
a:

- proceder, á vista do consumidor, à pesagem do
recipiente por ele fornecido no momento de sua
comercialização;
II - descontar do preço do recipiente a ser pago pelo

consumidor o valor correspondente ao remanescente do gás que
tenha ficado retido no recipiente ou casco utilizado para a
troca.
Parágrafo único - Ficam obrigados a proceder á pesagem

todos os distribuidores que fornecem o produto ao consumidor
final, independentemente da modalidade de distribuição e das
proporções do recipiente que contém o gás liquefeito de
petróleo.
Art. 2Q - As sanções previstas no Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que couber, ao distribuidor que
descumprir as normas dispostas nesta lei.
Art. 3Q - As despesas decorrentes da adaptação da

distribuição do GLP engarrafado ás exigências desta lei não
poderão ser repassadas ao consumidor final.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor seis meses após sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo
Justificação: A Lei nQ 8.078, de 11/9/90, que estabelece os
direitos do consumidor, embora disponha, em termos
genéricos, sobre uma série de direitos e procedimentos a
serem respeitados e observados nas práticas comerciais, pede
complementação em determinadas situações especificas de
grande interesse para o consumidor final. E este o caso da
comercialização do gás liquefeito de petróleo (GLP), cujas
especificidades de comercialização e de caráter
absolutamente imprescindível á grande maioria das famílias
brasileiras merece rígida disciplina por parte do
legislador. Preservar e ampliar os direitos e interesses do
consumidor mineiro, principalmente naquelas práticas onde o
produto comercializado não lhe oferece alternativas de
consumo, é o objetivo deste projeto de lei.
A comercialização do GLP é basicamente efetuada através da
troca do recipiente vazio, -de propriedade do consumidor,
pelo recipiente cheio de gás, com o conseqüente pagamento do
produto adquirido- No entanto, o remanescente do produto
contido no recipiente de propriedade do consumidor, que
normalmente não é devidamente utilizado pelo fato de não ser
expelido do botijão por falta de pressão, é apropriado pelas
empresas engarrafadoras sem que estas restituam ao
consumidor o valor do produto que ele paga duplamente sem
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nunca utilizar. Se é irrelevante o valor de algumas centenas
de gramas de gás contidas num único botijão, o conteúdo
remanescente de centenas de milhares de botijões
regulamente comercializados em todo o Estado representa
muita para a economia popular. Se aprovado, este projeto
fará com que o consumidor de GLP pague somente aquilo que
utilizou, evitando ganhos indevidas e subsidiários para as
grandes empresas engarrafadoras.
Por constituir esta proposição medida que visa proteger e
regulamentar os direitos do consumidor popular, espera o
signatário deste projeto merecer dos nobres pares a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI Nq 1.763/93
Institui o dia da APAE - Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica instituído o Dia Estadual da APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Art. 2Q - O Dia Estadual da APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais será comemorado, anualmente, no dia
25 de março.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 28 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: A 25/3/1892, nascia, em Groano, na Rússia,

Helena Antipoff. Diplomada em Educação em Genebra, iniciou-
se como psicóloga no Centro de Observação e Distribuição de
Menores, na cidade russa de Viatka.
Para o Brasil ela veio em 1929, aos 37 anos. Em 1930,
inicia os trabalhos da antiga Escola de Aperfeiçoamento de
Minas Gerais, onde criou o Laboratório de Psicologia
Experimental. Nesse trabalho, Helena Antipoff descobre a
existência de um grande número de retardados mentais, e abre
caminho para o surgimento das classes especiais e a fundação
da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais. Através de seus
estudos, descobriu a necessidade de cuidar das crianças do
meio rural. Assim, foi fundada a Escola da Granja, na
fazenda do Rosário, em tbirité.
Helena Antipoff atuou em nosso Pais como a melhor
brasileira, a maior das mineiras, até os 82 anos, quando
faleceu, em 1974, em Belo Horizonte.
A APAE, que dá continuidade ao trabalho de Helena Antipoff,
é o resultado da semente que ela plantou e que deu frutos de
amor, dedicação e esperança.
Este projeto de lei visa homenagear aqueles que se dedicam
à educação dos excepcionais - os pais e uma gama de
profissionais especializados no trato com a criança
deficiente mental. O que mais impressiona no trabalho da
APAE é o desvelo amoroso, manifestado pelos que se devotam a
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educar os deficientes. Nota-se grande idealismo dos que
organizam a APAE e nela atuam.
Essa ação especializada é primordial, porque, sem os

cuidados personalizados que auxiliem os excepcionais a criar
confiança em si mesmos e a responder aos esforços
educativos, seu avanço não aconteceria e, muito menos, a sua
integração na escola e na sociedade-
- 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
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.764193
Estabelece aliquota máxima para recolhimento de ICMS.
Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lcD - Fica estabelecida a aliquota máxima de 17%
(dezessete por cento) para fins de recolhimento de ICMS no
Estado.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1993-
Tarcísio Henriques
Justificação: Diante da situação atual das empresas, que

enfrentam um quadro econômico recessivo, juros altos, queda
nas vendas, e tendo em vista a disposição do Governo de
incentivar a produção com a redução da carga tributária para
alguns setores como informática, bebidas, máquinas e
implementos agrícolas, tijolos e telhas cerâmicas, nada mais
justo que a redução da aliquota do ICMS para 17%,
estabelecendo-se esse índice máximo a ser praticado no
Estado como forma de incentivar o aumento da arrecadação e o
incremento do comércio no Estado.
A aliquota de ICMS em Minas Gerais, até 1989, era de 17%.
No final do ano de 1989, por proposta do Poder Executivo,
esta aliquota foi elevada para 18% (com vigência a partir de
1990), gerando um acréscimo, no preço final dos produtos, de
cerca de 10%, porque o aumento de 1% no ICMS significa, na
verdade, um acréscimo real de 5,8%. Esse aumento è agregado
ao custo da mercadoria. Sobre o custo incidem o P15, o
Finsocial, hoje Cofins, etc, o que eleva o preço final do
produto.
Atualmente, os únicos Estados brasileiros que praticam a

aliquota de 18% são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
e Rio Grande do Sul.
No momento em que o Pais luta para conseguir debelar a
crise econômica e conter a inflação, a manutenção da
alíquota de 18% encarece os produtos, pune o consumidor e
agrava o quadro inflacionário e o poder de compra dos
indivíduos.
Estabelecendo-se o antigo patamar máximo de recolhimento de
ICMS em 17%, o preço das mercadorias irá cair, gerando o
necessário incremento às vendas, com o conseqüente aumento
da arrecadação.
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Com a apresentação do presente projeto de lei prevendo a
redução do ICMS a partir de 1994, espera-se resgatar uma
promessa de campanha do atual Governador.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.841/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Banco do Brasil pela passagem do 75g aniversário de sua
presença em Belo Horizonte.
NQ 4.842/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público comunitário no Bairro
Mangabeiras, no Município de Divinôpolis.
No 4.843/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo à Diretora-Geral do DETEL com vistas à
instalação de um telefone público comunitário na comunidade
rural de Cachoeirinha, no Município de Divinõpolis.
NQ 4.844/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público comunitário no Bairro
Jardinõpolis, no Município de Divinópolis.
NQ 4.845/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público no Bairro Viúva Sales, no
Município de Bicas. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.846/93, do Deputado Raul Messias, pedindo sejam

solicitadas ao Secretário da Fazenda informações acerca das
obras executadas ou em execução no corrente ano originárias
das emendas ao Orçamento de 1993. (- A Mesa da Assembléia.)
No 4.847/93, do Deputado Célio de Oliveira, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que sejam estendidos aos professores inativos os benefícios
e as vantagens concedidos aos professores em atividade. (- A
Comissão de Educação.)
NQ 4.848/93. do Deputado Roberto Carvalho, pedindo se

solicite ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais
a lista dos que foram contemplados mais de uma vez com
prémios dessa instituição. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.849/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
faça constar nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Paracatu pelo transcurso de seu 19SQ
aniversário. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja agilizado o
andamento do processo movido contra ele pelo Ministério
Público em razão de seu apoio ao candidato a Prefeito
Municipal de Pirapora nas eleições de 1988.
Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja colocado em
pauta pela Comissão de Justiça o pedido de licença feito
pelo Tribunal de Justiça para dar andamento ao processo, que
tramita naquela Corte, contra o requerente.
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Do Deputado Dilzon Meio, solicitando providências para que
seja agilizada a tramitação do processo que o TRE move
contra o requerente em razão do apoio político que este
teria dado de forma Indevida, quando Prefeito de Varginha,
ao então candidato, o Sr. Antônio Silva.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja

agilizada a tramitação dos processos movidos pelo Tribunal
de Justiça e pelo TRE contra Deputados da Casa e seja
aplicada a penalidade prevista no Regimento Interno ao
Presidente da Comissão de Justiça, em decorrência da
inobservância dos preceitos do Regimento com relação aos
prazos exigidos nesses casos.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira (2), solicitando seja
incluída na ordem do dia, com indicação de Relator, a
solicitação de licença feita pelo Presidente do Tribunal de
Justiça para a tramitação dos processos movidos contra o
Deputado Paulo Pettersen e contra o ex-Deputado e atual
Prefeito de Congonhas Guálter Pereira Monteiro.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira (2), solicitando seja
incluída na ordem do dia, com indicação de Relator, a
solicitação de licença feita pelo Presidente do TRE para a
tramitação dos processos movidos contra os Deputados Dilzon
Melo e Wanderley Ávila-
Do Deputado Milton Salles, solicitando seja encaminhado à

Comissão de Educação o Projeto de Lei nQ 1.634/93, uma vez
que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer sobre a matéria.
Do Deputado Bonifácio Mourão e outros, solicitando seja

designada data para realização de reunião especial para se
discutir a redução do Fundo de Participação dos Municípios,
em face da Resolução nQ 20, de 23/8/93, do IBGE.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública e dos Deputados Milton Salles,
Wanderley Ávila e Jorge Hannas.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Roberto Carvalho,
Ibrahim Jacob, Homero Duarte, Maria José Hauelsen, Marcos
Helênio e Maria Elvira proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Si'. Presidente (Deputado Amflcar Padovani) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a lçá 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
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que

os requerimentos que contêm sugestões pertinentes à revisão
da Constituição da República deverão ser entregues na
Secretaria-Geral da Mesa, para serem encaminhados ao grupo
parlamentar de acompanhamento dos trabalhos de revisão
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constitucional criado pela Deliberação da Mesa ng 990. de
1993.
Na oportunidade, informa que está encaminhando, nesta data,
ao referido grupo, os requerimentos apresentados pela
Deputada Maria José Haueisen e pelo Deputado Jorge Hannas.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
registrar a presença dos alunos e dos professores da Escola
Municipal Lorina Rabelo e da Escola Estadual Olimpia Resende
Pereira, a quem cumprimenta e dá boas-vindas.

Acordo de Lideranças
O Colégio de Lideres, reunido na forma regimental,
deliberou solicitar a V. Exa. que estabeleça as normas
complementares para a tramitação dos projetos de lei a que
se referem os arts. de 216 a 219 do Regimento Interno, a
seguir enumeradas:

- poderão participar da discussão e da votação do
parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com direito a voz e voto, observada a
proporcionalidade e os critérios fixados no art. 99 do
Regimento Interno: pelo BRD: Deputados Dilzon Meio
(representante da Comissão de Administração Pública),
Arnaldo Canarinho (representante da Comissão de Agropecuária
e Política Rural), José Laviola e Romeu Queiroz
(representantes da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização), Ibrahim Jacob e Roberto Luiz Soares
(representantes da Comissão de Ciência e Tecnologia),
Antônio Júlio e Emano Batista (representantes da Comissão
de Constituição e Justiça), Márcio Miranda (representante da
Comissão de Defesa do Consumidor), Geraldo da Costa Pereira
e Agostinho Patrus (representantes da Comissão de Defesa
Social), Cõssimo Freitas e Elisa Alves (representantes da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer),
Ronaldo Vasconcellos e Miguel Barbosa (representantes da
Comissão de Meio Ambiente), Eduardo Brás (representante da
Comissão de Política Energética, Hidrica e Minerária), Jorge
Eduardo e Jorge Hannas (representantes da Comissão de Saúde
e Ação Social); pelo PP: Deputados Wilson Pires
(representante da Comissão de Agropecuária e Política
Rural), Antônio Genaro (representante da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais), Paulo Pettersen
(representante da Comissão de Política Energética, Hídrica e
Minerãria); pelo PT: Deputados Antônio Fuzatto
(representante da Comissão de Administração Pública), Marcos
Helénio (representante da Comissão de Defesa do Consumidor)
e Adelmo Carneiro Leão (representante da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais);
2 - os membros relacionados no item 1 terão direito a voto,
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
relativamente apenas às matérias abrangidas pela competência
das comissões por eles representadas;

- o Líder de Bancada ou do Bloco Parlamentar, na ausência
de um dos membros relacionados no item anterior, indicará



850

ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária um substituto;
4 - a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
poderá reunir-se com representantes ou grupos de
representantes das comissões, a fim de discutir os projetos
de que trata o acordo;
5 - o "quorum" para abertura dos trabalhos e para

deliberação será o da maioria dos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária;
6 - a designação do Relator será feita pelo Presidente da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
7 - as emendas serão entregues na diretoria das comissões.

sala 19, andar SE, no prazo regimental.
Sala das Reuniões. 28 de outubro de 1993.
Hely Tarquinio - Romeu Queiroz - Agostinho Patrus -

Tarcisio Henriques - Antônio Carlos Pereira.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Püblica - aprovação do Projeto de Lei ng
1.480/93. da Deputada Maria Elvira (- Ciente. Publique-se.)
e pelos Deputados Milton Sanes - falecimento do Or. Antõnio
Pires Carneiro, ocorrido em Conceição do Mato Dentro;
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Geraldo Teixeira da
Mota, ocorrido em Pirapora; e Jorge Hannas - falecimento da
Sra. Sebastiana Franco de Jesus, em Manhumirim. (- Ciente.
Oficie-se.)

Requerimentos
Palavras do Sr. Presidente

Sobre a mesa, requerimento do ilustre Deputado Antônio
Carlos Pereira, em que solicita sejam remetidos ao Plenário
os pedidos de licença para processar os Deputados Wanderley
Avila, Dilzon Melo e Paulo Pettersen e o Prefeito de
Congonhas, os quais se encontram na Comissão de Justiça.
Solicita, ainda, o Deputado Antônio Carlos Pereira a
observância de dispositivo regimental. Todavia, a
Presidência informa que foram encaminhados à Mesa
requerimentos dos mencionados Deputados em que manifestam -
eles mesmos - seu interesse na agilização dos trabalhos da
comissão. Assim sendo, esta Presidência atenta aos
princípios que têm norteado a conduta desta Casa, formula
apelo à Comissão de Justiça para que conclua seus trabalhos
com a urgência que a matéria demanda.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Milton Salles,
em que, nos termos regimentais, solicita que o Projeto de
Lei ng 1,634/93 seja encaminhado à Comissão de Educação. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 141 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão e outros, em que,

nos termos regimentais, solicitam seja designada data para a
realização de reunião especial para a qual seriam convidados
os Presidentes das Associações de Microrregiões e
Macrorregiôes e os Prefeitos municipais-
- Vem á Mesa:
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Acordo de Lideranças
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
As Lideranças desta Casa vêm manifestar a V. Exa. o seu

apoio integral ao requerimento ora apresentado pelo Deputado
Bonifácio Mourão, em que se solicita seja marcada data para
a realização de uma reunião especial, para a qual seriam
convidados os Presidentes das associações de municípios de
micro e de macrorregiões e os Prefeitos municipais, com a
finalidade de se discutirem a redução do Fundo de
Participação dos Municípios e a busca da fórmula adequada
para se tratar dos critérios de sua distribuição de forma
mais benigna.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1993.
Hely Tarquinio - Paulo Pettersen - Raul Messias - Agostinho
Patrus - Antõnio Carlos Pereira - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - A Presidência acolhe o Acordo de
Lideranças e defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244, c/c com o inciso rv do art. 18 do
Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data para a
realização da reunião.
Requerimento ng 4.773/93, do Deputado Paulo Pettersen, em
que solicita seja encaminhado pedido de informações ao
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral acerca do
anteprojeto relativo à regulamentação da aposentadoria dos
Juizes de Paz. A Mesa da Assembléia opina pela sua
aprovação, com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada.

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

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei ng
1.589/93, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
DSr. Presidente - Votação, no 2g turno, do Projeto de Lei
ng 942/92, do Deputado Antõnio Júlio, que autoriza o Poder
Executivo a liberar dos encargos a área remanescente do
terreno que foi doado ao Governo da União para a construção
de um quartel do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva, nos termos do Decreto-Lei ng 1.411, de 9/11/45. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no lg turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.703/93, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito
especial em favor da Imprensa Oficial do Estado de Minas
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Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender a reunião

por 5 minutos, a fim de que sejam ultimados os preparativos
para a redação final do Projeto de Lei ng 1.703/93. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação fina!, cada um por
sua vez, o Projeto de Resolução ng 1.638/93 (A Promulgação.)
e os Projetos de Lei ngs 909 e 942/92, 1.278, 1.367 e
1.703/93. (A sanção.)
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 1.589/93. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Amilcar Padovani.
- O Deputado Amilcar Padovani profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em discussão, o parecer. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates, amanhã, dia 29, ás 9 horas. Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.499/93

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
da Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Municipio de Diamantina.
Publicada em 1Q/7/93, foi a proposição encaminhada,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice á sua tramitação e lhe apresentou a
Emenda nQ 1.
Vem, agora, o referido projeto a esta comissão, para o lg
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada associação tem por objetivos auxiliar na

manutenção do Seminário e da Basílica do Sagrado Coração de
Jesus, situados no Municipio de Diamantina, e prestar
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assistência a pessoas carentes daquela comunidade. Desde a
fundação, vem emprestando seu apoio e sua colaboração a
instituições assistenciais.
Por sua destacada atuação no campo social, entendemos que a

entidade é merecedora da declaração de utilidade pública que
a proposição em exame pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1499/93, no IQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.548193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.548/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São
João da Escócia, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação,
compete a esta comissão emitir parecer sobre a matéria, no
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Sociedade Beneficente São João da Escócia é uma entidade
com personalidade jurídica que se destina a prestar
atendimento a pessoas carentes de todas as idades.
O trabalho da instituição é desenvolvido em várias frentes,
como prestação de assistência médica, educação formal e
informal, administração de creches, entre outras atividades
Dessa forma, acreditamos ser a entidade em apreço
merecedora da declaração de utilidade pública que se lhe
pretende outorgar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.548/93, no lo turno.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 1.549/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, propõe seja declarada de utilidade pública a
Loja Maçônica Paz e Harmonia, com sede no Município de
Par aopeba
Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimentos de ordem jurídica,
constitucional ou legal à sua normal tramitação, vem a
matéria a esta comissão, para o lQ turno de deliberação
conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
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A entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que
tem por finalidade a difusão dos princípios maçônicos e a
prática de atividades de natureza beneficente e
assistencial.
Pela ação de eminente cunho social que vem desenvolvendo

junto á comunidade em que se insere, a Loja Maçônica Paz e
Harmonia faz-se merecedora da declaração de utilidade
pública ora proposta.

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

Lei nQ 1.549/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.553/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bonifácio Mourão,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Metodista dos Amigos do Planalto -AMAP-, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, o projeto foi submetido, para exame preliminar.

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria. Vem, agora, nos termos regimentais, a esta
comissão, para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em exame é uma entidade que presta serviços de
assistência social a moradores do Bairro Planalto, e sua
ação é voltada, principalmente, para menores carentes.
Ademais, desenvolve um projeto denominado Família para
Família, que consiste em amparar famílias necessitadas, e
conta com o apoio da entidade Visão Mundial do Brasil.
Pelo sentido filantrópico de seu trabalho, julgamos
oportuna a declaração de utilidade pública da referida
entidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.553/93, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.559/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
referência tem por finalidade 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.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda ng 1. Vem, agora, a matéria a esta
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comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
ternos regimentais.

Fundamentação
A referida associação é uma entidade civil que tem por

objetivo maior o desenvolvimento de programas que visam ao
amparo, à adaptação, à reabilitação e à integração social do
autista. Assim, é justa e oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.559/93, com a Emenda nQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.560193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no
Município de Bom Despacho.
Encaminhado o projeto, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, esta não encontrou óbices a sua
normal tramitação e apresentou-lhe a Emenda nQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, para receber
parecer para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela atua junto á comunidade do Bairro
Esplanada, em Bom Despacho, promovendo atividades de toda
natureza, voltadas para o bem-estar social dos moradores
daquela localidade.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1.550/93, no lQ turno, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.566/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Renriques, o Projeto de Lei
nQ 1.566/93 visa a declarar de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São Lourenço.
Após ter sido preliminarmente examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à tramitação
do projeto, a matéria torna-se objeto de deliberação
conclusiva desta comissão, no lQ turno.

Fundamentação
O referido asilo desenvolve ações que têm por finalidades
amparar velhos e pessoas inválidas, prestar assistência
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material e social a necessitados e implementar outros
serviços comunitários que visem à promoção humana,
procurando reintegrar na sociedade os marginalizados.
Uma vez que contribui para a defesa da dignidade e do bem-

estar de pessoas idosas e de desamparados, a entidade faz
jus à declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.566193, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.636/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bernardo
Rubinger, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, com
sede no Municipio de Lagamar.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que reconheceu a
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Dando prosseguimento à tramitação regimental, compete-nos
emitir parecer sobre a matéria, para o lg turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A documentação anexada ao processo comprova que a referida

associação é uma entidade civil com personalidade jurídica e
sem fins lucrativos, cuja diretoria é composta de pessoas
idôneas, que nada percebem por suas atividades.
Cumpre-nos ressaltar que, estatutariamente, a entidade tem
por objetivo a prestação de quaisquer serviços que possam
contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias, podendo, para isso, promover o transporte, o
beneficiamento e a industrialização da produção; desenvolver
cursos visando à melhoria da produtividade agrícola; alugar
máquinas agrícolas e manter serviços de assistência a seus
associados.
Depreende-se, portanto, a legitimidade e pertinência da

proposição em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno,
do Projeto de Lei ng 1.636/93, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.432/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em exame, que pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunidade Betânia - ACB -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no lg turno, com a Emenda n
1, da Comissão de Constituição e Justiça.



857

Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento ás disposições
regimentais.

Nos termos do lQ 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 vem destacando-se por sua ação
assistencial, filantrópica e educacional junto à população
mais carente, acolhendo e educando menores abandonados e
mantendo atividades culturais e sociais.
Por se preocupar com aspectos relevantes para a vida da

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

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.432/93, no 2Q turno, na forma do vencido no l
turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.432/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade
Betánia - ACB -, com sede no Municiplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunidade Betânla - ACB -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.457/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Cõssimo Freitas, tem
por escopo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro, com sede no
Município de Jacui.
Aprovado no lg turno, sem emendas, vem, agora, o projeto a
esta comissão para receber parecer para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
D Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro é
uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por
objetivo congregar órgãos e pessoas interessadas em
trabalhar pela melhoria das condições de vida da comunidade,
proporcionando-lhe constante desenvolvimento e bem-estar.
A outorga da declaração 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 nQ 1.457/93, na sua forma original.
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Saia das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.491193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.491/93, do Deputado José Bonifácio,
visa a declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Passa-Tempo, com sede naquele
município.
Aprovada a matéria no lg turno, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre ela, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passa-Tempo foi
constituído para fins de estudo, coordenação, proteção,
representação e defesa dos direitos da categoria que
representa.
Assim sendo, a entidade presta inestimável serviços a seus

associados. Julgamos, portanto, do maior interesse que seja
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.491/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.519/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.519/93, do Deputado Elmiro
Nascimento, visa a declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade Patos de Minas-Guaratinga, com sede no Município de
Patos de Minas.
Aprovada no lg turno em 6/10/93, sem emendas, a matéria
torna-se objeto de parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço tem pautado sua ação pela criação de
núcleos de promoção do bem-estar coletivo e de assistência
social, além de tornar marcante sua presença na comunidade
por meio da administração de cursos de artesanato.
Entendemos, portanto, ser oportuno e meritório conceder-lhe

a declaração de utilidade pública.
Conclusão

À vista do aduzido, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.519/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.530193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
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de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza
de Minas.
Aprovado o projeto no lg turno, compete-nos agora, nos
termos regimentais, emitir parecer sobre a matéria para o 2Q
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A mencionada sociedade tem por objetivo prestar assistência

aos mais carentes, de modo a reintegrá-los na comunidade e a
proporcionar-lhes melhores condições de vida
Pelo caráter social e humanitário dos trabalhos que tem

executado, a entidade faz jus à declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.530/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.531/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.531/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São João Batista
do Glória.
Aprovado o projeto no 1Q turno, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Sociedade de São Vicente de Paulo presta assistência a
pessoas idosas carentes, por meio de atividades que visam a
provê-Ias dos meios materiais de subsistência. Procura,
também, dar conforto espiritual aos que dele necessitem.
Dessa forma, cumpre importante papel social, sendo

merecedora da declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.531/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.547/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Amílcar Padovani,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros Manoel Honório e Bairu, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Aprovado no lQ turno, cabe-nos emitir parecer para o 2g
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação de Moradores dos Bairros Manoel Honório e
Bairu tem por finalidade contribuir para a solução dos
problemas comunitários, como forma de promover o bem-estar
da coletividade.
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Por desenvolver importantes atividades de cunho social, a
entidade em questão merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.547/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.703/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
autoriza a abertura de crédito especial em favor da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
O projeto foi aprovado no lQ turno, com as Emendas ngs 1 e
2- Agora, a matéria passa a ser objeto de exame desta
comissão, no 2Q turno, cabendo-nos elaborar a redação do
vencido, que segue anexa a este parecer.

Fundamentação
Conforme esta comissão se manifestou anteriormente, a
proposição em análise, aperfeiçoada com as referidas
emendas, não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.
O projeto está de acordo com a legislação vigente,

merecendo prosperar nesta Casa
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1-703/93, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Côssimo Freitas, Relator -

Wanderley Ávila - Bernardo Rubinger - João Marques - Romeu
Queiroz.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.703193

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10-MG - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o limite de CR$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil cruzeiros reais) em favor da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, para realização de
despesa com a aquisição de linhas telefônicas.
Parágrafo único - A des pesa prevista neste artigo será
classificada na subcategoria econômica "Inversões
Financeiras", nos elementos de despesa abaixo discriminados,
a serem incluídos no orçamento da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais - 10-MG:

CR$
aquisição de outros bens
de capital já em utilização ........211167,00
constituição ou aumento de
capital de empresas comerciais
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ou financeiras - 1.288833,00
Art. 2Q - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de excesso de
arrecadação de receita própria da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais - IO-MG, previsto para o corrente exercido.
Art 3g - Ficam autorizadas a Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-
MC - e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG - a transferir recursos para a Fundação de
Seguridade Social - CERES -, destinados à contribuição
patronal-
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo
serão consignados nos orçamentos das referidas empresas e
classificados na categoria econômica "Despesas Correntes', e
subcategoria econômica "Transferências Correntes', no
elemento "Transferências a Instituições Privadas" e
subelemento "Contribuições Correntes", sob o código
3.2.3.3., nos termos do 2o do art. 12 e art. 13 da Lei
Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4g - Fica criado como unidade orçamentária o Gabinete
do Secretário de Estado Extraordinário de Assuntos
Internacionais e atribuída ao Secretário as funções de
ordenador de despesa.
Art. 5g - O inciso III do art. 4g e o art. 5Q da Lei no
10.141, de 24/4/90, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4Q - .. .............................................
III - a contraprestação, pelo estagiário, dos serviços

estabelecidos no convênio, com a duração máxima de 8 (oito)
horas diárias.".
"Art. 5Q - O convênio poderá prever a contraprestação de

serviços pelo estagiário inclusive nos períodos de férias e
recessos escolares.".
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.660193
Comissão de Defesa Social

Relatório
O Deputado Antônio Carlos Pereira apresentou, em 25/8/93, o
requerimento em epígrafe, no qual se pede seja encaminhado
ao Governador Hélio Garcia pedido de demissão do Secretário
da Segurança Pública, Deputado José Rezende de Andrade.
Publicado em 27/8/93, veio o requerimento a esta comissão
para ser apreciado nos ternos do art. 104, III, "c", do
Regimento Interno

Fundamentação
O Deputado Antônio Carlos Pereira solicita seja encaminhado
ao Chefe do Executivo pedido de demissão do Secretário da
Segurança Pública, haja vista suas recentes declarações
sobre o tratamento a ser dispensado aos seqüestradores.
A nomeação e a exoneração de Secretário de Estado são atos

de livre arbítrio do Governador, não cabendo ao Legislativo
neles interferir.
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Ademais, seria a providência solicitada completamente
inócua, já que, conforme reiteradas declarações do
Governador Hélio Garcia, o Secretário da Segurança Pública
ainda goza de sua confiança, além de estar conduzindo aquela
Secretaria com absoluta lisura e eficiência.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição do

Requerimento nQ 4.660/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Homero Duarte, Relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.602193
Comissão de Defesa Social

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, o requerimento em epigrafe tem por objetivo o
encaminhamento ao Governador do Estado, ao Secretário da
Segurança Pública e ao Procurador-Geral de Justiça de pedido
de providências a fim de se apurarem as denúncias de
violência policial contra um menor, praticada por membros da
Policia Civil em exercício no Município de Montes Claros.
Publicado em 19/8/93, foi o requerimento distribuído a esta

comissão para apreciação conclusiva, nos termos do art. 104,
III, 'c', do Regimento Interno.

Fundamentação
O Pais assiste estarrecido a uma série de escândalos

envolvendo os policiais civis e militares na prática de toda
sorte de violência e arbitrariedade. Fatos dessa natureza
repercutem no bojo da sociedade de forma extremamente
nefasta, resultando numa incomensurável descrença dos
cidadãos em relação ás instituições responsáveis pela
preservação da segurança e da ordem pública.
A violência policial subverte todos os valores da
cidadania. As conseqüências são a anarquia e a falência do
estado democrático de direito. Portanto, o Governo não pode
deixar ficar impune nenhum ato de tortura, sobretudo quando
ela incidir sobre crianças ou adolescentes-
0 Estado de Minas Gerais tem dado bons exemplos para os
demais Estados da nossa Federação, no que concerne à
segurança pública. Podemo-nos vangloriar de nossa Polícia,
que tem-se destacado por sua competência e seriedade. A
Policia mineira é uma das melhores em todo o Pais.
Não podemos permitir que uma minoria indisciplinada

comprometa, irremediavelmente. todo o conceito Que se tem
das nossas corporações.
A tortura é crime inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia, por ela respondendo os mandantes, os executores e
os que, podendo evitá-la, se omitirem. E o que dispõe o art.
SQ, XLIII. da Magna Carta.
O direito à segurança deve ser garantido pelo Estado, razão
pela qual nosso parecer é no sentido de que esta Casa
noticie às autoridades competentes os fatos narrados na
carta-denúncia, para que sejam tomadas as medidas cabíveis,
sem demora.
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No entanto, o requerimento em apreço trata de apenas uma
denúncia, não se tendo notícia de outras do mesmo teor.
Sendo assim, faz-se mister introduzir uma emenda
substituindo a palavra "denúncias" no plural, para
"denúncia", no singular.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovação do Requerimento n

4.602/93, com a Emenda no 1, abaixo descrita:
EMENDA No 1

Substituam-se os termos:
apurarem as denúncias . . . . apresentadas ....pelos

termos:
apurar a denúncia . . . . apresentada ....

Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Wilson Pires, Relator.
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