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Belo Horizonte, quinta-feira, 4 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 458a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ? PARTE (Pequeno Expediente): 1g Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações da Comissão de Defesa
Social e dos Deputados Wanderley Ávila e Roberto Amaral - 2g
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Encerramento -
Ordem do Dia.

ABERTURA
- As Qhllmin, comparecem os Deputados:
José Feri-az - Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Ermano Batista - Gilmar Machado - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques - José Laviola -
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

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

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa Comunicações

da Comissão de Defesa Social e dos Deputados Wanderley Ávila
e Roberto Amaral
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 fase da ia da parte da reunião,
destinada a leitura de comunicações e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as Inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

2a FASE
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa Social - aprovação do Requerimento nQ 4.602/93, da



Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (- Ciente.
Publique-se.); pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento
da Sra. Maria Silva de Oliveira, em Belo Horizonte; e
Roberto Amaral - falecimento do Sr. Ivo Jacques de Melo. em
Belo Horizonte (- Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 3, 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 119 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
dezembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Jorge
Hannas (substituindo este ao Deputado Milton Salles, por
indicação da Liderança do PFL), Ermano Batista, Wilson Pires
e Márcio Miranda, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Eduardo Brás, Maria Olivia (substituindo esta ao
Deputado Simão Pedro Toledo, por indicação da Liderança do
PTB), Jorge Hannas (em substituição ao Deputado Elmiro
Nascimento, por indicação da Liderança do PFL) e Hely
Tarquinio, membros da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eduardo Brás, declara abertos os trabalhos,
esclarece aos presentes que a reunião se destina a apreciar
os pareceres dos Relatores. Deputados José Bonifácio e Célio
de Oliveira, para o lg turno do Projeto de Lei nQ 1.180/92.
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o qual
altera dispositivos da Lei ng 10.704, de 27/4/92, que cria
municípios e dá outras providências, com alterações dadas
pela Lei nQ 10.843, de 3/8/92. Em seguida, solicita ao
Deputado Hely Tarquinlo que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Na seqüência, a Presidência, verificando
a ausência, nesta reunião, dos Relatores designados,
redistribui a matéria aos Deputados Adelmo Carneiro Leão, da
Comissão de Constituição e Justiça, e Hely Tarquinlo, da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e indaga a
eles se estão em condições de proferir seus pareceres. Com a
palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão faz a leitura de
seu parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da
proposição. Colocado em discussão e, a seguir, em votação, o
parecer é aprovado. Com a palavra, o Deputado Hely Tarquinio
faz a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria. Colocado em discussão e, a seguir, em
votação, o parecer é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos



Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas - Célio de
Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Raul
Messias.
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas do dia cinco de outubro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Antônio Pinheiro
(substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa, por indicação
do aRO). Havendo número regimental e verificada a presença
da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Francisco
Ramalho, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem a
finalidade de ouvir a Sra. Silvia Mileo, Presidente da
Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha - AELP. Em
seguida, solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Continuando, o
Presidente convida a Sra. Silvia Mileo a tomar assento à
mesa, e, como autor do requerimento que motivou o convite,
faz uso da palavra para tecer suas considerações sobre o
assunto. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência
concede a palavra à Sra. Silvia Mileo, que faz exposição
detalhada sobre a situação da lagoa da Pampulha e cobra
urgência no repasse dos recursos para a despoluição da bacia
do Onça, cujas águas deságuam no ribeirão Pampulha, e na
assinatura de um convênio entre a Prefeitura de Belo
Horizonte e o Grupo Sada, que se dispõs a bancar a retirada
dos aguapés da lagoa, um dos principais problemas da região.
Após a explanação, a Presidência concede novamente a palavra
à convidada, para que faça suas considerações finais, e
agradece à Sra. Silvia Mileo os valiosos subsídios trazidos
à comissão. Suspende-se a reunião por 5 minutos para a saída
da convidada. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, passa à 22 parte da reunião. Na fase
de discussão e votação de proposições da comissão, o
Presidente define a programação dos trabalhos para os meses
de outubro e novembro. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece_a
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Bernardo

Rubi nger.
ATA DA 50g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Eduardo, Péricles Ferreira e
Wilson Pires, membros da comissão supracitada. Está
presente, também, o Deputado Roberto Carvalho. 0 Deputado



Jorge Eduardo assume regimentalmente a Presidência e,
havendo número regimental, 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 informa que a
comissão recebeu avulso do Projeto de Lei ng 1.697/93, que
contêm a proposta orçamentária do Estado para o exercicio de
1994, e esclarece que o prazo para recebimento de emendas
desse projeto foi prorrogado até o dia 4 de novembro
próximo. A Presidência passa à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Jorge Eduardo, Relator do Projeto de Lei ng 1.189/92, que
cria o Programa Mineiro de Incentivo á Produção de Leite e
Seus Derivados - Pró-Leite - e dá outras providências,
solicita seja distribuido avulso do parecer conforme os
termos do f 2o do art. 136. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: com parecer
favorável do Relator, Deputado Jorge Eduardo. o Projeto de
Lei ng 1.413/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno; e, com parecer favorável do Relator, Deputado Arnaldo
Canarinho, o Projeto de Lei ng 1.582/93, no lg turno.
Submetidas a discussão e a votação, cada uma por sua vez,
são essas matérias aprovadas. O Presidente submete a
votação, nos termos da Deliberação da Mesa ng 487/90, o
Requerimento ng 4.805/93, o qual é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
parlamentares presentes, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Ajalmar Silva. Presidente - Jaime Martins - Arnaldo
Canarinho - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.179/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a proposição em
apreço dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de
campanha educativa e cultural e dá outras providências.
Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça,

esta emitiu parecer pela admissibilidade do projeto de lei
sob os aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade, na forma do Substitutivo ng 1, por ela
apresentado.
Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação da matéria, na forma
do Substitutivo ng 1 e com a Emenda ng 1, por ela
apresentada.



Agora, vem o projeto a esta comissão a fim de ser examinado
no lo turno, com tramitação em regime de urgência, a
requerimento do autor, nos termos do art. 274. II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em questão não encontra óbice do ponto de
vista financeiro-orçamentário, pois as despesas dela
decorrentes correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados á manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
podendo o Poder Executivo celebrar convênios com entidades
públicas e privadas para cumprimento da finalidade do
projeto. A matéria está de acordo com a legislação vigente,
merecendo prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição em apreço, o que fazemos por meio da Emenda ng 2,
Que transcrevemos na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.179/92, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; com a Emenda ng 1, da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e
com a Emenda ng 2, abaixo transcrita.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - . . .............................................
Parágrafo único - O Poder Executivo fornecerá material

didático e garantirá os recursos humanos necessários para a
consecução dos objetivos de que trata o "caput" deste
artigo.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - João Marques, Relator - Romeu
Queiroz - Cóssimo Freitas - Wanderley Ávila - Bernardo
Rubi nger.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.243193

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

O Projeto de Lei ng 1.243/93, do Deputado José Militão,
pretende declarar de utilidade pública a Fundação
Educacional Clarice Albuquerque, com sede no Municipio de
Montes Claros.
Publicada em 5/3/93, a proposição foi encaminhada á
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
impedimento à sua tramitação.
Vem a matéria a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em obediência ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme se depreende do estatuto da entidade, sua
finalidade é criar, instalar e manter estabelecimentos de
ensino de caráter beneficente, que se comprometam com o
atendimento a alunos com múltiplas deficiências,
matriculados no lg grau, preparando-os para o mercado de
trabalho.



A entidade desempenha atividades de interesse social
relevante, o que a torna merecedora da declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.243/93, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.324193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, a proposição em
exame limita os valores de multa incidente sobre débitos
relativos a impostos e taxas estaduais.
Publicado em 8/4/93, foi o projeto de lei distribuldo à

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
legalidade, pela juridicidade e pela constitucionalidade da
matéria.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta comissão
para receber parecer.

Fundamentação
A limitação de valores irá descaracterizar o sentido da
multa, que apresenta dois objetivos: inibir a prática da
infração e puni-Ia. Visando cumprir essas duas finalidades,
as penas deverão ser de tal ordem que causem temor àqueles
que pretendem descumprir a lei e punam de modo proporcional
aqueles que a desrespeitam. A sanção que a inobservância da
lei acarreta ao infrator é a mais eficaz medida para
assegurar o cumprimento das normas legais. Na verdade, a
multa é imposta somente ao infrator da lei.
O valor das multas tributárias, portanto, haverá de ser
significativo, de modo a desestinular a inadimpléncia do
contribuinte, evitando, inclusive, que ele venha a aplicar o
valor do tributo no mercado financeiro.

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

Lei ng 1.324/93.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator -
João Marques - Romeu Quelroz - Raul Messias - Côssimo
Freitas - Wanderley Ávila -

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.494/93

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

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Bernardo
Rubinger, tem o objetivo de alterar a tabela 21 constante na
Lei no 7.399, de lg/12/78, no que se refere á remuneração
dos oficiais do registro civil das pessoas naturais.
Publicado em 26/6/93, veio o projeto a esta comissão para
receber parecer, segundo dispõe o Regimento Interno da Casa.



tendo em vista o requerimento de autoria do Deputado Marcos
Helênio, aprovado em Plenário.
Durante a discussão do parecer em reunião anterior da
supracitada comissão, foram acolhidas duas propostas de
emenda apresentadas pelo Deputado Marcos Helênio, com as
quais concordou este Relator.
Assim sendo, para atender ao dispositivo regimental

supramencionado, apresentamos nova redação do parecer.
Fundamentação

A contraprestação remuneratõria dos oficiais de registro
civil há muito é referenciada nos atos praticados por eles,
quer sejam referentes a averbações, registros, transcrições
ou á emissão de certidões, atividades próprias dos cartórios
dessa natureza.
Esse procedimento se embasa na Lei ng 7.399, de lo/12/78, a

qual se pretende alterar com a proposição sob comento.
A inflação, que há muito debilita o poder de compra dos
brasileiros, a bem da verdade, exige não apenas do mercado
financeiro mas de toda a sociedade adoção de mecanismos
indexadores com vistas a corrigir as graves distorções
decorrentes da constante desvalorização da moeda.
A proposta consubstanciada no projeto em tela tem o condão
de ajustar a tabela remuneratôria dos oficiais do registro
civil, baseando-se no VR, com vistas a atualizar os valores
então percebidos por aquela categoria.

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

nQ 1.494/93, no lg turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Administração Pública, e com as Emendas ngs
2, 3 e 4 abaixo redigidas.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. lg o seguinte parágrafo:
"Art. lg - .. ..............................

- A tabela de que trata este artigo será afixada
nas repartições prestadoras dos serviços de registro civil,
em local visivel e de fácil acesso.

EMENDA NQ 3
Convertam-se em moeda corrente os preços expressos em Valor
de Referência constantes na tabela a que se refere o art.
1Q.

EMENDA NQ 4
Acrescente-se á tabela de que trata o art. lg:
"São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da

lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.".
Sala das Comissões. 21 de outubro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda, Relator -

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

NQ 1.514/93
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Costa,

'tem por objetivo declarar de utilidade pública o União
Esporte Clube, com sede no Municipio de Entre-Rios de Minas.



Publicada em 8/7/93, foi a matéria encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, legalidade e constitucionalidade.
Vem, agora, o projeto a esta comissão para o lo turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais-

Fundamentação
O referido clube é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade difundir a cultura física,
principalmente o futebol amador, e proporcionar aos seus
associados reuniões e divertimentos de caráter social e
cultural.
Os eventos promovidos pelo clube constituem importante
contribuição ao desenvolvimento do desporto e do lazer
popular naquela região; justificam, assim, a declaração de
utilidade pública da referida entidade.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.514/93, no lQ turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.552/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Célio de
Oliveira, pretende declarar de utilidade pública o Grupo
Espirita Allan Kardec, com sede no Município de Lavras.
Publicada em 12/8/93, a proposição foi encaminhada á

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa visa ao estudo teórico, experimental e
prático do espiritismo e à prática da caridade espiritual,
moral e material. Para tanto, mantém serviço de assistência
social, mediante o qual auxilia, em termos materiais,
pessoas necessitadas, sócias da entidade ou não, a critério
da diretoria.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.552/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 975/92

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Roberto Luiz Soares,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Recreativa e Cultural dos Piranguenses e Amigos - ARPA -.
com sede no Município de Belo Horizonte.



Aprovada a proposição no lg turno, sem emendas, compete-nos
emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem
por finalidade congregar, sem distinção de raça, credo,
ideologia político-partidária ou desportiva, os cidadãos
nascidos na cidade de Piranga, bem como os seus parentes e
amigos.
Entre os seus associados, a ARPA desenvolve atividades
relacionadas com a cultura, as artes, a defesa do meio
ambiente e a proteção do patrimônio histórico e natural,
entre outras. Junto à comunidade em geral, promove
atividades de assistência social, educativa e filantrópica-
Por seu trabalho em prol dos cidadãos piranguenses, a
referida entidade faz jus à declaração de sua utilidade
pública.

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

ng 975/92, no 2Q turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.477/93

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Fuzatto,
visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Sanjoanense
de Arte e Cultura, com sede no Município de São João del-
Rei
Aprovada a proposição no lg turno, na forma proposta,
compete-nos agora emitir parecer sobre a matéria, para o 2g
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Entre as inúmeras atividades que desempenha em prol da

comunidade são-joanense, a Sociedade Sanjoanense de Arte e
Cultura busca difundir a cultura, de maneira a preservar a
memória da cidade e do Estado.
Ora, sabemos da importância do conhecimento dos fatos
históricos e da memória cultural para o desenvolvimento dos
povos. Ao executar ações nesse campo, a entidade coloca-se
entre aquelas que fazem jus a ser declaradas de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.477/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.562/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório



wa

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Elmiro
Nascimento, pretende alterar dispositivos da Lei nQ 10.943,
de 27/11/92.
O projeto foi aprovado no lQ turno, com a Emenda flQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos
ternos do art. 196 do Regimento Interno, vem, agora, a esta
comissão para ser objeto de parecer no 2Q turno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante

deste parecer.
Fundamentação

o projeto em teia visa dar à forma ade quada, no texto da
Lei nQ 10.943. de 27/11/92, a descrição dos limites
geográficos da Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck,
além de propor seja autorizada a criação de parque estadual
incorporando toda a área de proteção ambiental em questão.
E importante considerar que a utilização econômica das

áreas de proteção ambiental está regulamentada pelo Decreto
Estadual flQ 33.944, de 19/9/92. Classificadas como unidades
de conservação de uso direto, essas áreas podem ser
exploradas com o objetivo de proporcionar, sob o conceito de
uso múltiplo e sustentado, o aproveitamento e a preservação
dos recursos naturais Por outro lado, os parques
estaduais, classificados como unidades de conservação de uso
indireto, são de dominio público, e neles não é permitida a
exploração dos recursos naturais, a não ser para fins
técnico-cientificos. Portanto, quando da eventual criação do
parque estadual, conforme o disposto no art 6Q do projeto,
ocorrerá a extinção da área de proteção ambiental, definida
na lei.
Não está prevista a abertura de crédito para o atendimento

das despesas com a desapropriação da área descrita. Também a
fiscalização e os trabalhos de supervisão da mata não exigem
o aporte de novos recursos orçamentários. Assim, as
respectivas despesas serão atendidas com recursos do
Orçamento corrente. Sob o ângulo econômico e financeiro, não
se encontram, portanto, óbices á aprovação do projeto de lei
em apreço

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

Lei nQ 1.562/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das comissões, 28 de outubro de 1993:
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -
Bernardo Rubinger - João Marques - Cóssimo Freitas - Romeu
Queiroz.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.582/93

Altera a Lei no 10.943. de 27 de novembro de 1992, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. lQ, o art. 2, I. e o art. 5 g da Lei n
10.943, de 27 de novembro de 1992, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. lQ - Sob a denominação de Área de Proteção Ambiental

Mata do krambeck - APA Mata do Krambeck -, ficam declarados



ii'

área de proteção ambiental os terrenos cobertos pela nata do
Krambeck, no Município de Juiz de Fora, que se estendem pela
maior parte dos sítios Retiro Novo e Retiro Velho, o
primeiro medindo 734.349m2 (setecentos e trinta e quatro mil
trezentos e quarenta e nove metros quadrados) e dividindo
com os sítios Malícia e Retiro Velho e com o rio Paraibuna,
e o segundo medindo 2,186.562m2 (dois milhões cento e
oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois metros
quadrados) e dividindo com os sítios Retiro Novo e Malícia e
com Aurélio Ferreira Salgado ou seus sucessores, a fazenda
do Ribeirão e o rio Paraibuna, estando os respectivos
títulos de propriedade transcritos no Cartório do 2g Ofício
da Comarca de Juiz de Fora, a fls. 91 do livro 3-0, sob o
número de registro 7.574.
Parágrafo único - O Poder Executivo promoverá, no prazo de
90 (noventa) dias, o levantamento planimétrico da mata do
Krambeck, demarcando por decreto, dentro dos terrenos dos
imóveis descritos, os limites geográficos da área de
proteção ambiental de que trata este artigo.
Art.2g - . - ...........................

- perpetuar a preservação das condições ecológicas locais
e a consolidação e conservação da significativa área verde
em que a mesma se constitui;

Art. Sg - A Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck
será supervisionada e fiscalizada pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM - em articulação com o Instituto
Estadual de Florestas, os quais deverão orientar e assistir
os proprietários dos sítios Retiro Novo e Retiro Velho,
sempre que por eles solicitado, a fim de que os objetivos da
legislação pertinente sejam atingidos.!!.
Art. 2g - Fica acrescentado à Lei no 10.943, de 27 de
novembro de 1992, o seguinte art. 6, renumerando-se os
demais:
"Art. Gg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o

Parque Estadual Krambeck, no Município de Juiz de Fora,
incorporando toda a área de proteção ambiental de que trata
o art. lg desta lei.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, o
Poder Executivo fica autorizado a desapropriar os terrenos
compreendidos dentro dos limites geográficos da citada Area
de Proteção Ambiental Mata do Krambeck que tenham sido
demarcados na forma do parágrafo único do art. lg desta
lei.!!.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.589193

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, tem
como propósito a criação da Medalha de Mérito Intelectual na
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Policia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como
modificar a Lei nQ 200, de 8/10/37.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/8/93, foi a
matéria aprovada no lQ turno, com a Emenda nQ 1. Em
atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento Interno,
retorna a proposição a esta comissão, para receber parecer
para o 2Q turno.
Apresentamos, anexa, a redação do Vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento, encaminhada a esta Casa pelo
Chefe do Poder Executivo, certamente estimulará e
valorizará, nos exatos termos lançados no parecer exarado
por esta comissão em lg turno, os servidores militares da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Por outro lado, com o acolhimento da Emenda nQ 1,
apresentada no lQ turno, faz-se justiça aos militares de
menor patente quë, apesar dos reconhecidos e relevantes
serviços prestados á população, não poderiam ser
contemplados com a Medalha do Mérito Militar.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 1.589/93, na forma do vencido no
lQ turno.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

Bernardo Rubinger - Márcio Miranda.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI Hp 1.589/93
Cria a Medalha de Mérito Intelectual na Policia Militar do
Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nQ 200, de 8 de
outubro de 1937.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada a Medalha de Mérito Intelectual,
denominada Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa,
destinada a galardoar os militares classificados em lQ lugar
nos cursos profissionais da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único - As especificações da medalha, as
condições para concessão, a data de entrega e outras
particularidades constarão de regulamento aprovado por
decreto do Governador do Estado.
Art. 2 - O "caput" do art. 1g e os fl lg 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 Q - Fica criada, na Policia Militar, a Medalha de

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

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

- 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
prémios e castigos do militar cogitado.
$ 2Q - Além do tempo de serviço mencionado neste artigo,

deverá o militar preencher outras exigências contidas em
regulamento.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as diposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 909/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 909/92, de autoria do Deputado Amilcar
Padovani, que dispõe sobre a redução á metade do valor dos
emolumentos a serem cobrados de associação civil sem fins
lucrativos nos casos que menciona, foi aprovado no 2g turno,
com a Emenda ng 1.
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, 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 No 909/92
Reduz à metade o valor dos emolumentos a serem cobrados de

associação civil sem fins lucrativos nos casos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos emolumentos a serem cobrados de

associação civil sem fins lucrativos, relativos ao registro
de seu ato constitutivo, de ata ou de documentos válidos
contra terceiros, corresponderão á metade dos valores
previstos na Tabela 20 do Anexo III da Lei no 7.399, de 1Q
de dezembro de 1978.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 942/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 942/92, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que autoriza o Poder Executivo a liberar a União dos
encargos relativos ao terreno a ela doado por meio do
Decreto-Lei ng 1.411, de 9/11/45, com as alterações
posteriores, 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 942/92
Autoriza o Poder Executivo a liberar a União dos encargos
relativos ao terreno a ela doado por meio do Decreto-Lei n
1.411, de 9 de novembro de 1945, com as alterações
posteriores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar a
União dos encargos relativos ao terreno, situado no bairro
da Parnpulha, nesta Capital, com área total de 827.225,00m2
(oitocentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e cinco
metros quadrados), doado àquela pelo Estado, nos termos do
art. lg do Decreto-Lei ng 1.411, de 9 de novembro de 1945,
com a redação alterada pelo art. 2g da Resolução ng 188, de
14 de maio de 1956 e pelo art. 5g da Resolução nQ 643, de 10
de dezembro de 1964, ambas da Assembléia Legislativa.
Art. 2g - A autorização de que trata o artigo anterior
constará na escritura pública de doação do respectivo
terreno.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

José Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.278/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.278/93. do Deputado Roberto Luiz
Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Soledade de Minas, 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 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 NQ 1.278/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Soledade de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Soledade de Minas terreno de propriedade do
Estado, sem ónus para este, com área de 1.375m2 (mil
trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado
naquele município, na Rua Maria Francisca de Carvalho,
confrontando, pela direita, com terreno de propriedade de
Sebastião Nogueira Braga; pela esquerda, com terreno de
propriedade de Teodomiro Barros Costa; pelos fundos, com a
Mitra Diocesana e, pela frente, com a Rua Maria Francisca de
Carvalho, conforme escritura pública de doação lavrada pelo
Cartório de Paz e Notas de Soledade de Minas, em 19 de
agosto de 1961, transcrita no Registro Geral de Imóveis da
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Comarca de Carmo de Minas sob o ng 6498, a fls. 97 do livro
3-11, em 22 de agosto de 1961-
Parágrafo único - O imóvel descrito no " caput " deste artigo

destina-se á edificação de uma creche.
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.357/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.367/93, de autoria do Deputado João
Batista, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Munici pio de Canápolis, 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, lo, 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 1.367193
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de

Canápol is.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Canápolis imóvel de sua propriedade.
constituído de um terreno situado na Praça Dr Getúlio
Vargas, antiga Praça Mílton Campos, com as benfeitorias nele
existentes, medindo 15m (quinze metros) de frente por 30m
(trinta metros) de fundo, confrontando, pela frente, com a
Praça Dr. Getúlio Vargas; pela direita, com terrenos de
propriedade da paróquia daquele municipio; pela esquerda e
pelos fundos, com terreno de propriedade da Prefeitura, e
registrado em 2 de fevereiro de 1955, sob o número 8.574, no
livro 3-J, a fls. 136 v a 137 v, no Cartório do 2g Oficio do
Judicial e Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Monte
Alegre de Minas.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se á instalação e ao funcionamento da Biblioteca
Pública Municipal.
Art. 2g - O Imóvel objeto da presente doação reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos, a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 412 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
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Roberto Amaral, Presidente - Càssimo Freitas, Relator -
João Marques.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.638/93

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nQ 1.638/93, de autoria da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as
contas do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 1992, foi aprovado nos turnos regimentais, em
sua forma original.
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 RESOLUÇÃO Ng 1.638/93
Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1992-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 1992.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas. Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.703/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.703/93 , de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor
da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -
e dá outras providências, foi aprovado no 20 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 termas 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 1.703193
Autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - I0-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 despesa prevista neste artigo será

classificada na subcategoria econômica Inversões
Financeiras, nos elementos de despesa abaixo discriminados,
observados os valores fixados, a serem incluídos no
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orçamento da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais -
IO-MG:

- no elemento de despesa Aquisição de Outros Bens de
Capital já em Utilização, o valor de CR$211.167, 00
(duzentos e onze mil cento e sessenta e sete cruzeiros
reais);
II - no elemento de despesa Constituição ou Aumento de

Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras, o valor de
CR$1.288.833,00 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil
oitocentos e trinta e três cruzeiros reais).
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-
MG - e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - EPAMIG - a transferir recursos para a Fundação de
Seguridade Social - CERES -, destinados á 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 na
subcategoria econômica Transferências Correntes, no no
elemento Transferências a Instituições Privadas e
subelemento Contribuições Correntes, sob o código 3.2.3.3.,
nos termos do disposto no 2g do art. 12 e no art. 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 a função de
ordenador de despesa.
Art. 5g - O inciso III do art. 4g e o art. SQ da Lei ng
10.141, de 24 de abril de 1990, 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. Sg - O convênio poderá prever a contraprestação de
serviços pelo estagiário inclusive nos períodos de férias e
recessos escolares.".
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Côssimo Freitas, Relator -

José Renato - José Maria Pinto.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 5 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 459a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 1.765 e
1.766/93 - Requerimentos do ng 4.850 ao 4.852/93 -
Requerimentos dos Deputados Emano Batista, Elisa Alves e
Maria Elvira - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Agropecuária e dos Deputados Hely Tarquinio e Maria Elvira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob,
Antônio Carlos Pereira, Roberto Amara], João Marques, Gilmar
Machado, Maria Elvira, Roberto Carvalho e Paulo Pettersen -
2g PARTE (ORDEM DO DIA): ig rase: Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei ng 1.574/93; Requerimento do Deputado Gilmar Machado
(adiamento da discussão); aprovação - Requerimentos:
Requerimento da Deputada Maria Elvira; deferimento -
Requerimento do Deputado Ermano Batista; discurso do
Deputado Jaime Martins - Suspensão e reabertura da reunião -
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Raul Messias
e Gilmar Machado - 2a Fase: Questões de ordem - Discussão e
votação de proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto
de Lei nQ 1.447/93; aprovação, com as Emendas nos 1 e 2 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Oilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Heiênio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
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Tarcislo Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

ta PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.765/93

Declara de utilidade pública o Posto de Puericultura de
Manhuaçu, com sede no Municipio de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Posto de

Puericultura de Manhuaçu, com sede no Municipio de Manhuaçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: Inicialmente, a entidade em tela, fundada em
21/4/47, recebeu a denominação de Posto de Puericultura
Dalbino Werner. Em conseqüência do registro de seu estatuto
no Cartório de Registros de Sociedades Civis da Comarca de
Manhuaçu, em 3/3/48, o Posto de Puericultura Dalbino Werner
adquiriu personalidade Jurídica. Posteriormente, por decisão
de sua diretoria, que se reuniu extraordinariamente em
25/7/63, passou a entidade a denominar-se Posto de
Puericultura de Manhuaçu, denominação que permanece até a
presente data e que foi também averbada no supracitado
cartório.
Com sede na Av. Getúlio Vargas, nQ 801-A, a entidade vem
funcionando regularmente desde sua fundação e tem como
finalidade o amparo a crianças e a gestantes, o fornecimento
de alimentação e de medicamentos e a prestação de
assistência médica diária a pessoas carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.786/93
Declara de utilidade pública o Serviço de Ação Social da
Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, localizado no
Município de Juiz de Fora.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1g - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de
Ação Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, com
sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de novembro de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Serviço de Ação Social da Igreja do
Tabernáculo Evangélico de Jesus funciona há mais de dois
anos, está devidamente registrado no Cartório de Pessoas
Jurídicas e cumpre as finalidades sociais a que se propõe,
de acordo com a Lei ng 5.891, de 6/10/80, que dispõe sobre
os requisitos exigidos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
O Serviço de Ação Social da Igreja do Tabernáculo
Evangélico desenvolve trabalho direcionado à promoção da
ação social e à educação, bem como ao intercâmbio com outras
associações congêneres, objetivando sempre o atendimento á
comunidade carente.
Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a

aprovação da presente proposição.
- 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
Ng 4.850/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
TELEMIG com vistas à instalação de um posto telefônico no
Distrito de Caiapó, no Município de Pirapetinga. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.851/93, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de
Turismo, Seção Minas Gerais - ABRAJET-MG - pela passagem do
lOg aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.852/93, do Deputado José Braga, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que interliga
os Municípios de São Romão, Santa Fé de Minas e Brasilândia.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Da Deputada Maria Elvira. solicitando seja a lià parte da
reunião ordinária transformada em especial para homenagear o
iOOQ aniversário da Associação Cristã de Moços - ACM.
Do Deputado Ermano Batista, solicitando seja formulado
apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à apuração
de irregularidades noticiadas pela imprensa, relativamente à
utilização de recursos oriundos de subvenções sociais.
Da Deputada Elisa Alves, solicitando seja acionado o

Ministério Público do Estado com vistas a que sejam apurados
os fatos noticiados pela imprensa relativos à atuação dessa
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Deputada na distribuição de subvenções sociais a associações
do Município de Araxá.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Agropecuária e dos Deputados Hely Tarquinio e Maria
E lvi ra - -

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ibrahini Jacob, Antônio Carlos Pereira,

Roberto Amarai, João Marques, Gilmar Machado, Maria Elvira,
Roberto Carvalho e Paulo Pettersen proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.

2à PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária - aprovação do Requerimento no 4.815/93. do
Deputado Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Hely Tarquinio - participação, como membro efetivo,
na Comissão de Política Energética, em substituição ao
Deputado Paulo Pettersen; (Ciente. Cópia ás Lideranças.
Designo. Ao Departamento de Comissões.); pela Deputada Maria
Elvira - falecimento do Sr. Vicente Santiago Marques, em
Nova Lima (- Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.574/93, do
Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a autorização,
fiscalização e controle dos estabelecimentos privados de
ensino no Estado e dá outras providências. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita, nos termos regimentais, o adiamento da discussão
do Projeto de Lei nQ 1.574/93, de sua autoria.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Elvira,
em que solicita, na forma regimental, a transformação em
especial da Ia parte da reunião ordinária, para homenagear a
Associação Cristã de Moços pelo transcurso de seu lOOp
aniversário. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Ermano Batista, em q ue pleiteia,
nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Ministério
Público a apuração em relação a verbas e subvenções desta
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Casa. Para encaminhar o requerimento, com a palavra, o
Deputado Jaime Martins.
- O Deputado Jaime Martins profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos até
que se restabeleça a energia no equipamento de som do
Plenário. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Raul Messias e

Gilmar Machado, encaminhando a votação, proferem discursos
que serão publicados em outra edição.

2li Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a esta fase.
a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, o art. 171 do
Regimento Interno estabelece que, quando um Deputado
levantar uma questão de ordem, deverá indicar o preceito que
pretende elucidar tanto com relação ao Regimento em si como
com relação ã Constituição. O que desejo elucidar, Sr.
Presidente, é a justeza, é o acerto da participação do
Ministério Público relativamente ao requerimento que
apresentamos. Encontramos isso no art. 80 da Constituição
Estadual; o Ministério Público poderá ser convocado - não
apenas pelo Governo mas por qualquer pessoa do povo - a
emprestar sua participação na elucidação de fatos.
E o meu comportamento, Sr. Presidente, tem a finalidade de
resguardar a dignidade do Poder. A Assembléia Legislativa
não pode ser palco de politicagem, de vedetismo, de
interesses meramente eleitorelros. E preciso que a
Assembléia, como Poder, levante os problemas e leve e á
opinião pública a realidade dos fatos. Não Importa a
versão. O que interessa, a partir de agora, são os fatos, e
esses devem vir à tona, tal qual são, e não, de acordo com
a versão que lhe pretendem dar determinadas pessoas e
entidades. A Assembléia tem tido tal lisura na entrega
desses recursos, estabelecendo normas para a sua entrega, e
eles são utilizados tão-somente para atender ao segmento
mais pobre da população. O dinheiro Que entregamos serve
para comprar um aparelho auditivo para uma criança de 12
anos . filha de pais jovens; ela não tem como ouvir sem o
aparelho, que a Previdência não cobre; serve para comprar a
prótese para corrigir o aleijão de um cidadão, uma vez que o
INPS não cobre; serve, também, para patrocinar os
trabalhos da CUT, as andanças dos funcionários da CUT, da
direção da CUT; serve para patrocinar esse ciclo de
trabalho. Os recursos servem para atender á população
pobre, mas não para patrocinar entidades que não têm caráter
social; inclusive, existem indagações acerca de possível
financiamento das viagens do Sr. Lula.
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Sr. Presidente, a participação do Ministério Público, neste
instante, é primordial, porque ele será o respaldo total da
população. Ele tem meios e condições de fazer apurações
isentas. Quem coloca dúvida na isenção do Ministério
Público e na sua capacidade que torne públicas as suas
censuras e apresente as suas justificativas. O nosso
comportamento, o comportamento desta Casa está correto.
Queremos abrir as portas, porque, qualquer que seja, Sr.
Presidente, o resultado de um inquérito promovido através de
comissão desta Casa, não terá respaldo popular se não
tiver, na sua conclusão, uma sentença condenatôria. Ainda
que o Deputado tenha total isenção, ainda que goze de
reputação, ainda que não tenha cometido nenhum ato que o
desabone, se o resultado não for pela condenação, esta Casa
estará desmoralizada. A participação do Ministério Público
é o embrião da CPT, que, ai, sim, terá fundamento capaz de
começar e continuar.
A caminhada precisa começar bem para que não haja

atropelos. E o começo correto, constitucional e regimental é
a convocação do Ministério Público para apurar os fatos com
total isenção. Vamos abrir as nossas portas. Não temos medo
de nada. O que queremos é esclarecer, e não, apenas injuriar
sem necessidade. Vamos trabalhar com fatos concretos, e não,
com abstrações. O Ministério Público trará para nós esses
fatos concretos, em que poderemos nos basear para aplicar
uma sanção á altura dos resultados que precisam vir. Que
venha o Ministério Público, como aconteceu em nivel federal,
com a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito,
depois do inquérito formalizado pela Policia Federal, com
indivíduos indiciados e com prisão preventiva decretada e
outros já na cadeia. E preciso que partamos desse principio.
Estamos colocando o Ministério Público paradar total
transparência, e não, para parecer que há um complô
corporativista. Abramos as portas, o povo vai aplaudir.
O Deputado Roberto Carvalho - O assunto é o Ministério
Público. Sr, Presidente, a discussão está bem clara. O
Ministério Público não precisa ser acionado por esta Casa.
Ele tem a obrigação de já ter entrado no problema. Esta é
sua função precipua. Por isso, dizer que vamos acionar o
Ministério Público não representa a verdade. Se quisermos
ser transparentes, vamos aprovar a CPI.
Segundo o Deputado Antônio Carlos Pereira, temos dez
assinaturas até agora. Vamos instaurar a CPI, que estará
aberta a todos os meios de comunicação. A TV Minas, a Rádio
Inconfidência, etc., poderão transmitir ao vivo. O problema
é que, talvez, nunca tenhamos vivido uma hora da verdade
como esta.
E fácil discutirmos a corrupção do Sr. Newton Cardoso. Ele
não é mais Governador. Tanto isso é verdade que, quando
entramos na discussão de uma denúncia séria, ligada ao
Governador, não vamos para a frente.
Porém, vamos falar do Ministério Público. Quando
encaminhamos uma representação ao Ministério Público
relativa a denúncias ligadas ao Sr. Governador, elas não
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foram para a frente. Ninguém defende mais o Ministério
Público do que nós. Na Constituição de 1988, ele recobrou
para o parlamento uma atribuição que ele não tinha. Assim,
ele passou a ser um órgão independente. Por isso, não existe
necessidade de fazer requerimento. Ele já deveria estar
aqui. Isso não é função nossa. Nossa função é muito difícil
Discutimos problemas internos da Casa, colocando-os
publicamente.
Mas esta é a hora da verdade do parlamento nacional e do
mineiro. Portanto, temos dois requerimentos objetivos e
distintos. Todos aqui sabemos, e o colega Ermano Batista
também sabe, que o Ministério Público não tem poder
investigativo. Ele abre o processo, instaura o inquérito,
envia-o à Secretaria da Segurança Pública, e esta o
encaminha para a respectiva delegacia. A delegacia irá fazer
a Investigação e devolvê-lo para o Ministério Público que,
se julgar que houve crime ou Indicio de crime, o enviará
para a Justiça, que o acatará ou não.
A Justiça pode receber uma interpelação, una manifestação
do Ministério Público e entender que não se trata de caso
que justifique a abertura de um processo. Somente uma CPI
tem poderes para investigar e para chegar a conclusões
rapidamente. Estamos diante de duas opções e esperamos que
esta Casa esteja à altura e procure tomar a decisão, abrindo
a CPI. Será uma CPI de portas abertas. Vamos colocar tudo na
mesa. Esta é a nossa grande tarefa. Não se trata de
enxovalhar o Ministério Público. Acontece que denúncias
chegaram ao Ministério, relativas, inclusive, ao problema
das subvenções sociais. Cabe ao Ministério Público agir.
Esperamos que ele aja e que ele já esteja tomando medidas,
independentemente da nossa ação. A nossa ação, só nós
podemos executar. A história vai julgar.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.447/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
dispõe sobre o repasse de recursos tributários
compensatórios aos municípios que abriguem em seu território
unidades de conservação ambiental ou que abriguem mananciais
de abastecimento público para municípios vizinhos. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
no lg turno, o Projeto de Lei ng 1.447/93, com as Emendas
ngs 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados Fiara a
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extraordinária de amanhã, dia 4, ás 91h30niin, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, de amanhã, ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA A RECEBER OS DRS. CIO
TOMANIK POMPEU E MÁRIO CICARELLI PINHEIRO, EM PROSSEGUIMENTO

•AO SEMINÁRIO LEGISLATIVO ÁGUAS DE MINAS, EM 19 DE OUTUBRO DE
1993

Presidência do Deputado Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição

da Mesa - Destinação da reunião - Apresentação de relatórios
- Conferência do Dr. Cid Tomanik Pompeu - Palavras do Dr.
Mário Cicareili Pinheiro - Intervenção dos coordenadores dos
grupos de trabalho - Apresentação do coordenador -
Esclarecimentos do coordenador sobre a forma em que
transcorrerão os debates - Debates com o Plenário -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 18h14min, comparecemos Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - 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
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - 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 à leitura da ata
da reunião anterior.

Ata
O Deputado Amilcar Padovani, 50-Secretário, nas funções de

20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Não havendo quem

sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.
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Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Edward

Abreu e Antônio Pinheiro para, em comissão, introduzirem no
recinto do Plenário o conferencista e demais convidados, que
se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida para tomar
assento á mesa o Dr. Cio Tomanik Pompeu, nosso ilustre
conferencista; Dr. Márcio Cicarelli Pinheiro, nosso
debatedor da noite; o ExmQ Sr. Deputado Roberto Luiz
Soares, coordenador dos debates; o Dr. Rubélio Queiroz,
coordenador do Grupo de Trabalho 1; o Dr. Ronaldo de Lucca
Ferraz Gonçalves, coordenador do Grupo de Trabalho 2; e o
Prof. Roberto Messias Franco, coordenador do Grupo de
Trabalho 3.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Dr.
Cid Tomanik Pompeu, Presidente do Comitê Brasileiro da
International Association for Water Law; o Dr. Mário
Cicarelli Pinheiro, Professor do Departamento de Engenharia
Hidráulica da UFMG; e os demais participantes, Que debaterão
sobre o tema Legislação e Aspectos Institucionais, em
prosseguimento ao Seminário Legislativo Aguas de Minas,
promovido por esta Assembléia.

Apresentação de Relatórios
O Sr. Presidente - A Presidência passará, 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 Dr. Rubélio Queiroz, coordenador do Grupo
1, que apresentará o relatório sobre Legislação sobre
Recursos Hidricos.
o Sr. Rubélio Queiroz - Srs. Deputados que compõem a Mesa,
Dr. Cid Tomanik, nosso palestrista convidado, demais
presentes, companheiros do Seminário Aguas de Minas, o grupo
de legislação foi composto, em sua fase inicial, de 25
entidades que se inscreveram para debater o assunto e
oferecer subsídios a uma legislação estadual de
gerenciamento de recursos hidricos. O Grupo se reuniu na
comissão técnica de legislação por 4 meses, na Secretaria de
Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos. Na primeira
reunião, decidiu-se pelo exame de todo o material pertinente
á legislação de recursos hídricos, tanto da Constituição
Federal como da Estadual, projetos de lei do Executivo
Federal sob gerenciamento de recursos hidricos, substitutivo
do Deputado Federal Fábio Maciel, projeto de lei preparado
pelo Governo de Minas Gerais, projeto de lei que se encontra
em tramitação na Assembléia Legislativa de Minas, Leis
Federais ngs 7.790 e 8.001,bem como os decretos e as
portarias do DNAE relativas aos assuntos pertinentes. O
material foi distribuído aos grupos, sendo solicitado que
todos oferecessem subsídios para a dinâmica do nosso
trabalho. Das 25 entidades participantes, 9 apresentaram
subsídios. Em 3 reuniões sucessivas, houve análises
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exaustivas e debates de questões. Tudo constou de um
relatório preliminar, que foi submetido a todo o grupo
previamente inscrito nessa manhã. O grupo se reuniu esta
manhã e examinou a proposta elaborada, sendo esta aprovada,
em sua maioria, havendo apenas alguns destaques a itens que
foram discutidos em separado. Eles sofreram acréscimos de
redação e modificações. O material, em sua versão final,
está sendo distribuído a todos os presentes. O documento é
relativamente pequeno, e não sei se valeria a pena lê-]o,
para todos, ou se cada um faria a sua leitura.
O documento contém, basicamente, princípios, fundamentos e
regras gerais, que devem nortear a elaboração de uma
legislação de gerenciamento de recursos hidricos no Estado
de Minas Gerais. O documento não entra em detalhes, nem
poderia, porque trata apenas de princípios gerais. Eram
essas as colocações que gostaria de fazer, neste momento.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Dr.
Ronaldo de Lucca Ferraz Gonçalves, coordenador do Grupo 2,
que apresentará o relatório sobre Aspectos Institucionais.
O Sr. Ronaldo de Lucca Ferraz Gonçalves - Inicialmente,

gostaria de destacar que tivemos o prazer de conduzir os
trabalhos na CPI, Aspectos Institucionais, onde, a
principio, tivemos as inscrições de 26 entidades, com a
realização de 7 reuniões, durante praticamente um mês.
Conseqüentemente, tivemos a oportunidade de discutir
amplamente as sugestões, proposições e idéias que cada um
tem a respeito do assunto. Para nossa alegria, hoje, no
início dos trabalhos do grupo que trata dos aspectos
institucionais, tivemos as inscrições de importantíssimas
instituições comprometidas com as questões dos recursos
hídricos. A reunião contou com a presença de mais de 50
técnicos de recursos hidricos. A princípio, trouxemos um
conjunto de proposições, geradas através dos trabalhos da
CPI, conjunto esse constituído de 27 proposições.
Hoje, durante a análise e a discussão, foram solicitados 14

destaques desse relatório do projeto inicial. Dentro desses
14 destaques, foram apresentadas 6 proposições, com 2
alternativas de redação.
Para finalizar o documento, tivemos a aprovação de uma
única proposição, a titulo de inclusão. O relatório
elaborado pela CPI apresentou um somatório bastante
representativo das idéias e posições entre as entidades
ligadas a essa questão das águas. Ressaltamos que a
proposição mais destacada durante os trabalhos de hoje foi a
relativa à composição e às atribuições do Sistema Estadual
de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, apresentado
pelo Item 1.5 do nosso projeto de relatório. Tivemos a
oportunidade de discorrer a respeito disso e acreditamos que
vamos apresentar uma proposta extremamente interessante.
Gostaria, para finalizar, de destacar o elevado espírito de
colaboração e participação dos inscritos nesse grupo,
principalmente no aspecto institucional. Aproveito também a
oportunidade para agradecer a esta Casa por este momento tão
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importante para as questões dos recursos hídricos. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Roberto Messias
Franco, coordenador do Grupo 3, que apresentará o relatório
sobre o tema Aspectos Políticos".
O Sr. Roberto Messias Franco - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores participantes, seguindo o exemplo dos
Relatores que me antecederam, não procederei á leitura do
documento em tópicos. Farei apenas algumas considerações a
respeito das principais conclusões que foram destacadas no
grupo de trabalho que discutiu sobre o tema Aspectos
Políticos".
Hoje, pela manhã, tivemos mais de 50 participantes, e foi
muito importante o documento anteriormente preparado pela
comissão Em relação ao nosso trabalho, que foi ressaltado
pela sua importância, dividimos o documento em quatro
partes. A primeira será a de princípios ou fundamentos da
legislação, que são os objetivos, que são as diretrizes e os
instrumentos, sendo que esses apareceram com um destaque
bastante grande.
Dentre os princípios de uma política de recursos hidricos,
foram destacados, em primeiro lugar, a importância do item
1.4, que dispõe que a gestão dos recursos hidricos deve
estar articulada com a gestão ambiental, devendo contribuir
para a compatibilização entre o crescimento econômico e a
proteção do meio ambiente. A ligação é muito intima entre
recursos ambientais e política. Ainda nesse capitulo sobre
fundamentos, apareceu o item 16, que diz respeito à questão
das comunidades participarem efetivamente dos diversos
níveis deliberativos das bacias hidrográficas a que
pertencem. A bacia hidrográfica é a unidade básica para o
gerenciamento dos recursos hidricos. No item 9 do relatório,
eu destacaria a questão do planejamento e da gestão dos
recursos hidricos, que devem ser integrados por bacias.
Devem ser considerados a um só tempo dois aspectos
indissolúveis da água: o quantitativo e o qualitativo
Na primeira parte, apareceu a conclusão da questão do

usuário, que deverá pagar pelo uso dos recursos hídricos, e
houve a aprovação dos princípios do usuário, que deve pagar
pelos recursos hídricos e ser penalizado quando comprometer
o padrão de qualidade da água e os limites de quantidade
existentes.
Em seguida, no item 1. tratou-se da garantia da efetiva
participação do usuário e da comunidade na elaboração dos
planos integrados de conservação dos recursos hídricos.
Entre esses destaques houve uma proposta vencida, mas que
teve, segundo o regulamento deste seminário, mais de 25%
dos votos, a qual considera que o consumo dos recursos
hidricos deve ser cobrado.
Na segunda parte, quanto aos objetivos, eu destacaria,

entre os assinalados pelo nosso grupo, o 2.2, que se refere
à ampliação das competências legais estaduais para o
gerenciamento dos recursos hídricos, estabelecendo que deve
ser um objetivo político a ser buscado pelo poder público e
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pela sociedade organizada, visando á maior participação
mineira nas decisões relativas aos rios do Estado, aos rios
federais e aos rios municipais.
Durante todos os debates que fizemos em nosso grupo ficou
patente que Minas Gerais, pelas suas caracteristicas de
Estado não maritimo, de Estado mediterrâneo, possui muitos
rios federais. Entretanto, o Estado deve procurar
politicamente uma maior participação nas decisões relativas
a esses rios federais, pois atualmente o poder do Estado
constitui uma coisa muito marginal, com relação a esses rios
federais, O Estado exportador de água, essa foi uma outra
conclusão a que se chegou, deve ter uma ação decisiva na
elaboração de uma politica de recursos hídricos.
No item 3, destacaria como mais importante o subitem 3.5,

que fala sobre a necessidade de um envolvimento de todos os
participantes e sobre a necessidade de reestruturação do
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, tornando-o
representativo por meio da composição paritária entre a
sociedade civil e o Governo, com função deliberativa e
normativa.
A resolução final do grupo está no item 4, instrumento de

gerenciamento. que também está no documento já distribuído e
já consolidado como proposta do grupo de trabalho e Que se
estende pelos subitens 4.1, 4.2 e 4.3. São os seguintes:
primeiro, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos deveria compor os niveis das instituições: um
conselho estadual de recursos hidricos reestruturado, um
conselho de bacias hidrográficas, agências para as bacias
hidrográficas e uma secretaria executiva. Esse sistema
destina-se ao planejamento e á implantação da politica
estadual de recursos hídricos- Também propomos. no item
4.3, que essa composição de um conselho estadual de recursos
hídricos reestruturado deva abranger a representação de um
poder público paritârio, de Estado e municiplo, e do usuário
e da sociedade civil organizada.
Ainda entre os instrumentos chegou-se á conclusão de que a
secretaria executiva deverá ser o órgão de apoio técnico-
administrativo ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos,
•sendo a criação de comitês de bacias um item importante na
politica de recursos hídricos, compreendendo também a
representação, tal como o Conselho Estadual do poder público
paritárlo entre Estados e Municipios, contido total ou
parcialmente na bacia correspondente, e dos usuários e
entidades públicas da sociedade civil, com sede na bacia,
com paridade em relação ao poder público. Essa foi a redação
do item 4.6.
Chamaria a atenção, ainda, para o item 4.8, relativo á
importância das agências e bacias. A discussão do grupo foi
inspirada em um modelo do Estado de São Paulo. As agências
de bacia hidrográfica, que atuarão como órgão executivo de
apoio aos comitês respectivos (que seriam as instâncias de
decisão), respondendo pela cobrança do uso dos recursos
hídricos na correspondente bacia e por todo o suporte
administrativo, técnico e financeiro.
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O item seguinte (4.9) é muito importante e diz que a
criação dessas agências de bacia só poderá se dar após a
viabilidade efetiva da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos e a partir de proposta de comitê da respectiva
bacia ao Conselho Estadual. Justifica-se isso para não se
criar mais uma maneira de parcos recursos públicos, sem que
se tenha uma arrecadação correspondente e que se traduza em
benefícios para as bacias usuárias dos recursos hídricos.
Finalmente, quero destacar o item 4.12, que estabelece
"Instituir cobranças pelo uso dos recursos hidricos, que
dependem de outorga do poder público, e pela poluição de
água, em caráter proporcional, com aplicação de recursos
arrecadados nas respectivas bacias, sem prejuizo da
observação dos padrões ambientais". O que quero ressaltar é
que os recursos seriam utilizados na bacia onde foram
arrecadados, "sem prejuízo da observação dos padrões
ambientais"
Era esse um dos pontos que eu gostaria de destacar, dentre
muitas outras conclusões a que chegamos. No caso de
fundamentos, o grupo aprovou 16 princípios, 5 objetivos e 25
diretrizes; na parte de instrumentos, o grupo aprovou 18
instrumentos para a gestão e o gerenciamento dos recursos
hidricos.

Conferência do Sr. Cid Tomanik Pompeu
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passará a
palavra ao Dr. Cid Tomanik Pompeu, conferencista convidado
para esta reunião, que discorrerá sobre o tema Legislação e
Aspectos Institucionais e disporá de 30 minutos para a sua
exposição, de acordo com o regulamento do seminário. Com  a
palavra, o Dr. Cid Tomanik Pompeu.
O Sr. Cia Tonanik Pompeu - Exmo. Sr. Deputado Benê Guedes,
Exmos. Srs. Deputados presentes, ilustres participantes do
Seminário Aguas de Minas, inicialmente, quero agradecer a
honra e o privilégio de estar presente a esta sessão e de
poder transmitir-lhes algumas das minhas idéias. Entendo
muito oportuno o debate sobre um assunto tão técnico, em
âmbito maior, como está sendo feito em Minas. Em meus
comentários, procurarei analisar alguns textos de lei e
alguns projetos. Quero ressaltar que as criticas não se
dirigem ás pessoas que os elaboraram. Ao contrário, essas
pessoas merecem todo o respeito e, inclusive, nossos
agradecimentos por terem se dedicado ao tema. Acontece que a
matéria precisa ser discutida, e, principalmente, um projeto
de lei, tramitando no Legislativo, precisa receber a
manifestação de todos aqueles que não concordam com ele. Não
adianta criticar depois de pronta a lei. Assim, tenho
procurado agir desta forma em relação a vários projetos e,
aqui, vou criticar o substitutivo do meu prezado amigo Fábio
Feldman (que, inclusive, foi meu aluno na Faculdade de
Direito de São Paulo). Repito que não estarei fazendo
críticas a ele. Inclusive, já o cumprimentei pelo trabalho,
mas mostrei-lhe algumas deficiências que precisariam ser
corrigidas.
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Para se tratar de assunto ligado ao dominio hidrico, há
necessidade de que se comece pela Constituição Federal, pois
ai está a base de tudo. Veremos, então, que o aspecto do
dominio hídrico, na Constituição Federal, e também o aspecto
da repartição de competência entre a União, o Estado e os
Municipios são assuntos básicos, porque, em se tratando de
bens públicos, o dominio é ora do Estado, ora da União.
Então, precisamos saber quem faz o quê e quem pode legislar
sobre o quê.
Em nosso Estado, tivemos um progresso muito grande na
legislação de águas. Felizmente as Constituições Estaduais
foram muito receptivas nesse aspecto e quase todos os
Estados disciplinaram o assunto.
Infelizmente, no âmbito federal, ocorreu o oposto. Nenhuma

proposta das associações foi aceita. Á Constituição mineira
trata da matéria. Se olharmos para trás, veremos que não
existia nada disso no direito brasileiro. Estamos vivendo
algo novo. O direito de águas no Brasil, que havia renascido
em 1934, com o Código de Águas, surgiu agora nos Estados e
não mais na União. Essa é uma das razões pelas quais é
preciso ter bem conquistada a competência legislativa para
administrar todas essas águas que receberam em virtude dessa
última Constituição.
A própria revisão constitucional, se houver, será muito
importante para que se corrijam distorções na Constituição
de 1988. Quase todos os Estados se omitiram. Com  todo o
respeito, quase todos deixaram de organizar suas bancadas,
que não tiveram motivação para lutar pelos interesses dos
Estados, como vamos ver aqui.
Relativamente aos recursos hidricos, ressalvadas as

Constituições Estaduais, que se renovaram bastante, vamos
encontrar uma Constituição Federal e as Constituições
anteriores a esta tratando do domínio hidrico.
A própria lei de irrigação, que data de 1969, complicou

mais, ao invés de simplificar. Saiu por um caminho, por uma
orientação administrativa totalmente contrária ao Código de
Águas. Passamos a ter, então, dois rumos no direito de águas
federal. Para que vocês tenham uma idéia, muitos
dispositivos do Código de Águas eram instrumentos muito
bons. Hoje, praticamente estão sem aplicação quase todos os
seus artigos, porque a Constituição mudou de enfoque nos
diversos campos hidricos. Se esses dispositivos tivessem
sido regulamentados, teríamos outra realidade. Não foram
regulamentadas as questões de obstruções de cursos de águas.
O Código de Águas não prevê a punição pelo descumprimento do
código. Não fala nada de reposição de leitos e margens pelos
infratores, nem tampouco sobre a questão da servidão
urbana, aquedutos, canais e esgotos sanitários. Não fala na
questão das zonas periódicas de Minas, assoladas pela seca.
Não prevê uma lei especial para essas regiões, porque o
código é feito para os países úmidos, e, portanto, para
essas regiões secas, deveria haver uma lei especial. Em
termos de legislação, estamos longe disso.
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A Constituição de 1988 trouxe uma grande inovação, tornando
públicas as águas, terminando com as águas comuns e
particulares e entrando com as estaduais e federais.
Isso implica uma remodelação total no nosso ordenamento

jurídico ligado às águas. Até a jurisprudência ligada ás
águas comuns está superada, porque essas águas não existem.
E muito importante olharmos o que a Constituição diz, para
que não tenhamos muitas modificações. E preciso que os
direitos e as garantias fundamentais, assegurados pela
própria Constituição, sejam lembrados. Estamos diante de um
direito transitório e passamos por uma transformação. O que
sobrou desse direito? Quem tem e quem não tem direito? Tudo
isso ainda será debatido.
O importante ê a existência da lei, pois o Estado não pode
criar o direito. Devemos interpretar a Constituição
Federal, principalmente quando diz que à União compete
privativamente legislar sobre as águas. Na verdade, se não
compete a ela, também não compete a outros, a não ser que
seja uma competência concorrente, o que não é.
A União, então, pode autorizar os Estados a legislar sobre

águas, mas esse fato não ocorre há 5 anos, e isso depende de
interesse político e administrativo. Entretanto, não é esta
a forma e o caminho, já que os Estados precisam receber,
pela Constituição, competência para legislar supletiva e
complementarmente sobre águas, respeitada a lei federal-
Como disse, a União não legisla sobre água há muito tempo,
não consegue atualizar o Código de Aguas ou editar leis
para o gerenciamento dos recursos hídricos e para as águas
subterrâneas. Não se trata de uma lei fácil. O Estado
precisa ter condições para editar normas legais e, na
verdade, não pode baixar leis e decretos de caráter
administrativo, disciplinando o uso da água em seu domínio.
E seu dever fazê-lo, mas não pode haver inovação, como, por
exemplo, o estudo sobre a mudança de critérios no direito
estrangeiro. D Estado precisa respeitar a lei federal-
Sabemos que a gestão da água está baseada em leis, e ninguém
é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa através
de leis. Assim, o Estado é obrigado a baixar determinadas
normas, mesmo através de leis. Ele não está criando o
direito de água, está somente dizendo como se administra
sua água.
Dessa forma, surge o detalhe de que o Estado tem de
legislar, tem de baixar normas por lei, mas não pode criar
o direito de água peculiar à sua gestão. A Constituição
Federal deu à União competência em termos de água e
determinou a implantação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, com a definição dos
critérios de outorga Estes podem até ser mudados, mas já
estão em vigor, havendo, por exemplo, o art. 45. Entretanto,
o sistema não pode dar a estrutura e a organização aos
próprios Estados. E um sistema nacional, mas cada Estado tem
a sua peculiaridade: um terá a questão hidrográfica, outro
será a região do controle da água. Cada um terá um modelo e
um comitê
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Os municípios também precisam tomar cuidado, pois alguém
tem que delegar alguma coisa. O município não pode dispor da
água que é de domínio do Estado. Talvez muita coisa deva
ficar a cargo do município. Porque o município é que está
presente nas pequenas bacias e até nas pequenas captações de
águas subterrãneas, que são de interesse predominantemente
local. O domínio não é dele, e ele não pode dispor de algo
que não é do seu domínio. A Constituição dá competência
privativa legislativa á União, e os Estados têm uma
competência residual tudo o que não for da União e do
município é do Estado.
A Constituição prevê também uma competência comum sobre

determinados assuntos, embora essa competência não seja uma
competência legislativa, e sim, mais, para praticar a ação.
Vemos pela própria redação da Constituição que eles têm
competência comum para várias coisas, como proteger o meio
ambiente, fiscalizar concessões, mas não é uma competência
legislativa e tem o sentido de prática de atos. Há uma
competência concorrente, que, na verdade, é muito
conveniente dentro de uma federação, mas, na competência
concorrente, a União dita apenas normas gerais, que os
Estados devem complementar, segundo suas peculiaridades.
Quando não há normas gerais, os Estados passam a ter
competência plena. Quando eu proponho que se dê competência
aos Estados para que legislem supletiva e complementarmente
sobre águas, respeitada a lei federal, não estou propondo
competência concorrente, senão teríamos uma confusão maior.
Se for competência concorrente, a União s6 poderá tratar de
normas gerais sobre águas. Se for tratar apenas de normas
gerais, como ela vai incluir as próprias águas, pois ela
também faz uso da água e não poderia entrar no caminho onde
não teria limite na sua atuação.
Uma das peculiaridades do direito constitucional do brasil

é que aqui há a repartição do domínio hídrico entre a União
e os Estados. A Constituição anterior dava ao Estado apenas
os rios que tivessem nascente no próprio Estado. Agora, as
águas da União são quaisquer águas, desde que estejam dentro
de determinada posição geográfica. Entre as águas que
sobraram estão as águas municipais, as águas comuns, mas a
Constituição atual não mais definiu os rios para os Estados,
pois ela diz: "águas superficiais, subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito". Então, a própria Constituição
exclui do domínio dos Estados as águas em depósito
existentes em obras da União. A Constituição não diz que são
da União, não está definido, presume-se que sejam da União.
Isso complica muito a gestão das águas, principalmente nos
rios que têm reservatórios construidos pela União,
especialmente no Nordeste. Isso é uma limitação á gestão.
Quando existe um reservatório, o uso de sua água é privativo
daquele que o construiu para determinado fim. Mas a água,
que é inalienável, continua no domínio de quem o tinha
anteriormente. Quem construiu um reservatório para
abastecimento ou produção de energia, tinha o direito
exclusivo de usá-lo, mas o domínio da água continuava sendo
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do Estado, e, por exemplo, se ele quisesse usar o
reservatório para outra utilidade, além daquela para a qual
foi construido. teria que consultar o Estado- Por exemplo,
se uma barragem foi feita para a produção de energia, e se
se quiser utilizá-la para outro fim, o Estado terá que ser
consultado. Esse artigo da Constituição mudou agora o que
existia sobre a construção de barragens e reservatórios.
Um outro problema que a Constituição criou foi o dos
terrenos marginais. Terrenos marginais são nomes dados pela
legislação que cuida do patrimônio da União aos terrenos
reservados aos volumes de água- Esses terrenos, na verdade,
pertenciam aos Estados. Tanto os rios do domínio da União
quanto os do domínio do Estado são parte do território. A
Constituição passou-os para o domínio da União. Na verdade,
ninguém tomou conhecimento, porque, se se tomasse, haveria
necessidade de se fazer um pedido de autorização á União a
cada vez que alguém fosse captar água de um rio estadual.
A Constituição cometeu esses deslizes, e deveria haver uma
ação dos Estados para que, numa eventual revisão, se
devolvessem os terrenos marginais, se eliminasse a questão
dos reservatórios e se desse aos Estados a competência
originária da Constituição para legislar sobre água. A
Constituição tem alguns pontos positivos, como a questão da
participação financeira dos aproveitamentos energéticos. No
Nordeste, incentiva a irrigação; nas regiões de baixa renda,
a mesma coisa. No serviço de energia elétrica houve uma
autol imitação da União, talvez cochilo, porque, ao que
parece, não era esta a intenção. Agora, se a União for
cumprir a Constituição, não poderá promover nem o
aproveitamento energético dentro dos Estados, se não houver
articulação, o que quer dizer a concordãncla destes. Não
existe articulação com discordância, e essa concordância não
pode vir de um comitê. Ela significa, na verdade, a anuência
do Governador ou de uma autoridade, a não ser que tenha sido
delegada ao comité.
As Constituições Estaduais inovaram bastante. Cada Estado
legislou do seu modo, procurando atender suas necessidades.
Não existe lei perfeita, estatuto perfeito, contrato
perfeito, mas só a presença do capitulo e dos artigos sobre
águas faz ver que elas foram o ponto de partida de tudo isto
que está acontecendo hoje. Se não houvesse essa presença na
Constituição Estadual, não estaríamos, no Brasil, em todos
os Estados, discutindo esse assunto. Foi um passo muito
bonito, a Constituição de Minas incorporou muitas propostas.
Se ela transformar isso em legislação ordinária, dando
recursos materiais e humanos para a gestão das águas, só o
que está na Constituição já abre portas para várias medidas.
Vamos ver, então, que além daquelas matérias que constam na
Constituição Federal, na Constituição mineira vamos
encontrar propostas de mecanismos de recuperação de águas ou
a determinação de um aproveitamento racional das águas, um
aproveitamento múltiplo. Ela cria, institui um sistema
estadual de gerenciamento que não deve ser uma parte - ele
pode se encaixar no sistema nacional, mas não deve ser um
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elo daquela corrente, totalmente submetido às normas
federais.
Quanto à adoção da bacia hidrográfica com base no
gerenciamento ou fomento às práticas náuticas, propondo-se
que haja uma estrutura institucional e financeira para o
gerenciamento estabelecido em lei, existe uma lei tramitando
sobre esse assunto. Dentro das peculiaridades, surgiu, em
Minas, a circunscrição hidrográfica. Não sei bem qual é a
sua natureza jurídica, mas é uma peculiaridade de Minas.
Foi entendido que atenderia aos interesses. O próprio
sistema estadual exige preservação permanente. Houve uma
preocupação em criar esse sistema, para, depois, usá-lo para
fins recreativos. Então, podemos ver que o direito de águas
está caminhando nos Estados.
De 1983 a 1986, a Associação Brasileira de Aguas
Subterrâneas debateu, por todo o Pais, a questão das águas
subterrâneas. Em 1986, essa associação apresentou um projeto
de lei ao Governo Federal, e o Executivo o encaminhou
bastante mutilado ao Congresso. Naquela Casa, ele foi objeto
de um substitutivo do Deputado Octávio Elisio, encampando a
proposta das águas. Agora, o projeto se encontra no Senado,
mas sendo objeto de uma discussão cartorial se quem
administra a água é o DNPM ou se é o DNAEE. Quando o projeto
chegou, era o DNPM; agora, é o DNAEE. Essa discussão só
atrasa o processo. No meu entender, esse assunto deveria ser
excluído, porque não prevê a lei qual é o órgão federal que
vai executar o programa. Teria que ser uma lei que dissesse
quais os direitos e as obrigações dos administrados, e dando
o instrumento legal para a administração atuar.
No campo do gerenciamento dos recursos hídricos,
caminhamos, mais ou menos, no mesmo sentido. Houve um
projeto de lei federal. Na verdade, sem criticas às pessoas,
o projeto era bastante ruim. D texto era muito simples, e os
pontos básicos, que reclamavam um desenvolvimento desde
1984, não estavam sendo tratados. Felizmente, o projeto foi
objeto de um substitutivo, mas, se formos analisar, esse
projeto é de 1991. Já estamos em 1993, e, se houver uma
revisão constitucional, até 1995 não teremos nada.
Esse projeto que hoje tramita tem algumas imperfeições que
precisariam ser revistas. Uma delas é a estrutura
administrativa que ele propõe, quando o projeto é de origem
do Legislativo. Fico na dúvida se não haveria o vicio de
iniciativa, no sentido do processo legislativo. Ele também
dá muitas incumbências aos municípios, que não dispõem de
recursos hidricos, como eu disse. Eles não podem administrar
águas estaduais ou de domínio da União.
A participação de outros países no planejamento e na gestão

de recursos hídricos nacionais, considero descabida, porque
é um abandono da soberania. Sabemos que, em muitos casos, o
Brasil é um Pais de montante. Então, é muito difícil um Pais
de montante administrar suas águas se estiver preso aos
interesses dos países de jusante. Ele perde a sua
característica. Ele tem que fazer a sua parte, mas com
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liberdade. Jã houve até projeto no sentido de que nada fosse
aprovado no Brasil sem se ouvir a Argentina.
Há uma constante referência a brasileiros, mas a lei não
deve falar isso, porque estamos em um pais democrático. O
estrangeiro que vive aqui tem os seus direitos, e isso é um
preciosismo da lei. Há instrumentos de políticas misturados
com instrumentos de gestão.
Existem também algumas expressões muito vagas, como, por

exemplo, "ao longo do tempo, ou "se recusar a pagar". Quem
é que se recusa a pagar? Acho que uma pessoa paga ou não.
Posso não pagar, mas não posso me recusar a pagar.
Há ainda o problema da interferência no campo da autonomia
dos Estados e a questão da cobrança pelo uso da água. Essa
cobrança é algo que tenho defendido, mas com muito medo de
que se torne um imposto a mais. Pelo que vejo, a cobrança
está amarrada a projetos a serem executados nas bacias
hidrográficas. Porque, assim, todos pagam e elas serão
beneficiadas com os projetos. Não se deve , pagar pela água só
porque ela pertence ao poder püblico. E perigoso que se
transforme a água em mais uma fonte de arrecadação.
O projeto divide o Brasil numa região hidrográfica platina,
mas temos aqui nossas bacias, não a platina. O conceito de
bacia hidrográfica dá o mesmo nome a coisas diferentes.
O usuário é aquele que se omite. Os próprios comitês devem
pagar água ao comitê da bacia principal. Acho isso horrível,
a não ser que haja um planejamento. A lei é muito
detalhista. Finalmente, a questão de sanções é muito pobre,
e também na proposta de criação de empresas públicas. Em
plena época em que se pretende afastar o Estado, vamos criar
empresas públicas. Deve haver qualquer outra entidade, mas
não criar empresa pública, pois sabemos como termina isso.
Houve uma audiência pública, e o Deputado encaminhou às
associações para que elas discutam e apresentem o modelo.
Antes da revisão constitucional, não deverá sair. Essa lei,
agora, passou para depois da revisão. Há tempo suficiente
para retomar o assunto e apresentar um projeto. Nessa
revisão constitucional, há necessidade de os Estados se
empenharem e corrigirem, no mínimo, aqueles pontos que eu
disse sobre os terrenos marginais, da competência do
Legislativo, sobre a água, e também a respeito das águas e
depósitos resultantes das obras da união. Acredito que os
Estados poderiam agora se redimir. Inclusive eu propus, no
dia 6 de outubro, que se entrasse com uma emenda à
Constituição propondo Que se desse competência legislativa
para os Estados ficarem motivados, e também sobre a questão
das águas de reservatórios.
Isso praticamente era o que eu pretendia trazer.
A presença dos recursos hidricos nas Constituições
estaduais foi um grande avanço, porque isso vai fazer com
que, mais dia menos dia, o assunto chegue á Constituição
Federal e tenhamos uma administração de águas aprovada pela
lei, e não algo assim, no impulso.
Vou deixar, com autorização do seminário, um texto que
preparei, e também quero encaminhar à Biblioteca da
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Assembléia dois livros meus que podem ser úteis para leitura
e até para fonte bibliográfica para outros assuntos.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar
aqui e continuarei á disposição para o debate. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Mário Cicareili Pinheiro
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Dr.
Mário Cicarelli Pinheiro, que atuará como debatedor e
disporá de 10 minutos para sua intervenção. Antes, porém,
informa aos participantes que, após as palavras do debatedor
e da intervenção dos grupos de trabalho, todos os presentes
poderão formular perguntas, oralmente ou por escrito.
Com a palavra, o nosso convidado.
o Sr. Mário Cicarelil Pinheiro - Srs. Deputados, colega
coordenador do grupo de trabalho, demais autoridades, vamos
tentar debater esta palestra do Dr. Cid Tomanik, trazendo
suas exposições para o problema especifico de Minas. O Or.
Cid deu um enfoque geral sobre a questão da legislação dos
recursos hidricos e também um pouco dos aspectos
institucionais. Vamos procurar ressaltar a situação do
Estado dentro desse enfoque geral e dentro desse contexto de
revisões e de oportunidades que estão aparecendo, para que
nós, finalmente, possamos regulamentar a questão do uso da
água. Esta Casa ofereceu-nos a oportunidade deste debate, e
Parece que finalmente vamos poder tratar desse assunto com a
participação do público e de uma maneira mais abrangente.
Assim, vamos estender aquelas discussões que vinham sendo
conduzidas no Estado, mais no âmbito do Poder Executivo.
Então, essas questões ligadas á legislação, aos aspectos
políticos e á organização do setor, na verdade, já vêm
sendo debatidas há mais de dez anos. O Estado de Minas
Gerais é um dos pioneiros, num panorama nacional, em termos
de levantar os problemas relativos á água.
Depois de ter passado por várias discussões de caráter mais

técnico, nós, finalmente, teremos a oportunidade de discutir
aqui, com a participação maior do público. Esperamos que,
com esta participação, possamos chegar a uma diretriz para o
nosso Estado, dentro de alguns objetivos principais. O
Primeiro grande objetivo seria o fortalecimento das
instituições.
Como vou tentar mostrar, possuímos instituições, possuímos
um arcabouço legal, mas falta um fortalecimento para que,
finalmente, passemos â ação. Então, já existe hoje um clímax
que vem, podemos dizer, desde 1977, quando houve uma
conferência patrocinada pela ONU, em Mar dei Plata. Naquela
ocasião, o assunto foi discutido, debatido, e, há 15 anos,
já foram delineados os problemas que estamos discutindo
aqui
O nosso problema é oportuno, embora o assunto já seja um
pouco antigo. O que nos parece é que a lei, a organização
das instituições, parte do clamor do público ao solicitar um
Posicionamento político, um posicionamento da sociedade. Os
problemas estão delineados há vários anos. Sabemos que a
natureza tem suas leis especificas a respeito da geração de
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águas, do balanço hídrico das bacias hidrográficas. Essa é
uma lei fornecida pelas condições climáticas, pelas
condições da natureza. São as leis naturais que os
engenheiros procuram estudar. Adaptado a essas condições, o
público, com suas reivindicações, procura criar o sistema
legal de uso da água.
Historicamente, as leis surgem na medida em que aparece o
problema. Onde não existe problema praticamente não há
necessidade da lei. Estamos, por assim dizer, postergando
esse problema já há demasiado tempo, com uma idéia falsa de
fartura de água. Na verdade, como mencionou o Dr. Cid, já
está havendo, inclusive, posicionamento em nível
internacional, que poderá comprometer a situação do Estado
de Minas Gerais no futuro, caso não nos organizemos a
partir deste instante.
Considerando as peculiaridades da água como um recurso
móvel, como um recurso que é gerado em nosso Estado,
transposto para outros Estados e, inclusive, para outros
países, considerando as múltiplas finalidades a que a água
se destina, estão envolvidos diversos setores usuários,
diversos setores de interessados, muitos desses interesses
conflitantes entre si, que, nos últimos anos, distribuíram-
se setorialmente pelo País. Alguns setores fortalecendo-se
mais do que outros, e isso, de certa maneira, até
prejudicando o gerenciamento do recurso hídrico como um
recurso global de uso múltiplo, que serviria a várias
finalidades- Ai, no caso, existe a concorrência dos
interesses. Existe também a peculiaridade de a água servir
para assimilar a poluição dos esgotos sanitários e
industriais, carregar essa poluição para outros locais e se
autodepurar, fato que é considerado um uso importante da
água, o uso restritivo para outras utilizações.
O Estado de Minas Gerais é muito peculiar em ternos de
geração de recursos hidricos. Possuímos, cortando o nosso
Estado, cadeias de montanhas que fazem com que nasçam em
nosso território rios importantes, que drenam diretamente
para a bacia do Atlântico, como os rios Doce e
Jequitinhonha, ou rios que drenam para a bacia central do
Prata, e também o São Francisco. Também por conta da nossa
peculiaridade climática, estamos situados numa região muito
favorável em termos de ocorrência de chuvas, em que temos,
predominando na maioria do território mineiro, a
precipitação pluviométrica que suplanta as perdas pela
evaporação. Isso nos dá um superávit de águas, o que nos
coloca na condição de exportadores dos recursos, algo da
ordem de 100 vezes mais água exportada do que recebida de
outros Estados. E essa água muitas vezes já pode estar
comprometida em outros Estados. Pode estar comprometida por
meio da calha do rio São Francisco, com a geração
hidrelétrica para atender a Região Nordeste. Pode estar
comprometida por meio dos rios Grande e Paranaiba, para
atendimento, inclusive à Argentina, como no uso para a
navegação, por exemplo.
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Por incrível que pareça, estamos desenvolvendo o uso da
água em nosso Estado. Mas vai chegar o momento em que
podemos nos preparar para um problema relativo ao aumento da
demanda aqui dentro do nosso Estado, que compromete os usos
em outras partes da União. Um exemplo clássico que podemos
citar disso é o da irrigação, principalmente na Região
Noroeste do Estado, que avança dentro de uma necessidade de
expansão natural da agricultura irrigada e que pode vir a
causar, no futuro, problemas de relacionamento com outros
Estados da União. No momento, o Estado de Minas encontra-se
desarticulado para poder enfrentar eventuais debates que
possam surgir no âmbito de outros Estados que reivindiquem
esses direitos.
E preciso que consideremos este seminário aqui, agora, como
uma marca para que, definitivamente, possamos
institucionalizar a área de recursos hidricos em nosso
Estado.
O Dr. Cid destacou a nossa condição de exportadores de água
e, ás vezes, até a tentativa de gerência da Argentina em
relação aos nossos recursos.
A Argentina solicita dados de vazão, freqüentemente, das
estações fluviométricas localizadas no Estado de Minas
Gerais. Portanto, esse monitoramento já tem sido feito. A
Argentina solicita ao DNAEE, através do Distrito de Minas
Gerais, as informações dos dados que são monitorados aqui no
nosso território. Isso permite àquele pais o conhecimento da
evolução do ciclo das nossas águas aqui. Enquanto tudo isso
está acontecendo, estamos desarticulados.
Havendo a necessidade de estab&ecermos políticas, modelos
de gerenciamento, o problema da água está ligado,
naturalmente, à condição de que a água, sendo um recurso que
varia no tempo e no espaço, ora é farta, ora é escassa. Nos
instantes em que está em excesso ou escassa, causa
problemas. E um recurso que, apesar de nosso Estado ser
privilegiado, tem uma distribuição espacial, uma
distribuição no tempo, de maneira irregular. Isso exige um
monitoramento e um gerenciamento semelhante ao que fazemos
numa conta bancária. Temos entrada de água através de chuvas
e salda através de exportação para outros Estados. E como se
fosse uma conta corrente. Temos que estar, permanentemente,
compatibilizando esse balanço. No momento, as nossas
articulações não permitem uma visão global. Setorialmente,
muitos órgãos estão organizados. O setor elétrico está
organizado, monitora os rios e tem conhecimento. O setor de
abastecimento público também tem conhecimento dos recursos
públicos que estão sendo utilizados, mas o Estado, como um
todo, não tem esse controle efetivo, principalmente por
falta de maior articulação.
Observando as legislações que remontam desde o Código de
Aguas ao próprio Código Civil, que já continham muitos
elementos relativos ao uso da água, até o Direito Privado,
percebemos que existe um cabedal de leis no Brasil,
obviamente, precisando de uma reestruturação. Ocorre que
essa questão é relativamente fácil, perante a quantidade de
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pessoas envolvidas e a facilidade que teríamos, hoje, de
resolver finalmente esse assunto. O processo de elaboração
de leis parte de uma atuação externa, como está ocorrendo
aqui, do público técnico, inicialmente, que se ressente dos
problemas. Depois, é levada à comunidade com atuação
política, para dar legitimidade à questão.
Entendemos que agora chegou o momento de transformarmos
todas as nossas aspirações, expressas nos documentos que
estão saindo dos grupos de trabalho em um projeto de lei
definitivo, com a finalidade de implantar um plano do
Estado que fortaleça as instituições, mas não em termos de
filiação de novos órgãos, de contratações, de inchaço da
máquina pública. Elas já existem, com definições precisas,
modernas, como gerenciamento, administração, monitoramento
de bacias, implantação de redes, operação dessas redes,
compatibilização de usos, etc. Tudo isso já foi proposto,
até em forma de lei, mas não está sendo aplicado na prática.
Precisamos, a partir desta reunião, que estaria legitimando
as nossas aspirações, levar essa questão à
institucionalização definitiva.
As instituições, tanto no âmbito federal quanto no âmbito
estadual, já possuem suas atribuições especificas. Há
necessidade, portanto, do fortalecimento de definições de
dotações orçamentárias especificas, O Governo, inicialmente,
centralizou, mas, de uma hora para outra, desmantelou toda a
sua estrutura, e, hoje, estamos perdidos a respeito disso.
Algumas áreas, como, por exemplo, o controle de cheias, que
era conduzido pelo antigo DNOS, hoje estão sem nenhum
gerenciamento . Como esse exemplo, muitos outros podem ser
citados. Numa primeira instância, como o Dr. Cid ressaltou,
houve a centralização. A Constituição me parece um pouco
confusa a respeito da titularidade das águas , confundindo
águas com margens. Então, para que as propostas sejam
legitimas, temos de levá-las à participação do povo.
Existe uma dificuldade para a participação do povo, por
conta de alguns empecilhos constitucionais. Portanto,
acreditamos que também seja importante, nas conclusões desse
nosso seminário, levarmos proposições para a revisão da
Constituição. Temos a idéia de poder também modificar a
titularidade das águas. Algumas dificuldades haveremos de
encontrar, para institucionalizar o setor, se continuar essa
organização prevista na Constituição.
Finalmente, depois de algumas reflexões filosóficas,
gostaria de colocar para todos os presentes a nossa
observação de que possuímos leis. Temos um código de águas,
que, embora um pouco ultrapassado em algumas de suas
alíneas, continua válido. Foi um exemplo marcante na época e
até hoje constitui um modelo de nível mundial. Temos
instituições, nos âmbitos do Governo Federal e dos Estados.
Ainda possuímos uma riqueza imensurável no Pais. Mas as
coisas não funcionam. Falta um sentimento, alguma
aglutinação. Talvez tenhamos perdido o sentimento de
nacionalidade. Hoje, parece-nos que, como a água é de
titularidade do poder público, da União e dos Estados, e
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como tudo o que vem deles não está sendo respeitado, temos
que trabalhar também no sentido de restituir esse respeito
pelas coisas públicas. Precisamos atuar na educação, pois
ela é fundamental, e ela começa nos bancos escolares.
E muito simples fazermos essa educação de base. A partir do
instante em que o Estado é proprietário das águas e não
existe o respeito cívico pela coisa do Estado, fica difícil
conduzirmos o processo. Talvez estejamos fadados a elaborar
um cabedal de leis, mas, se continuarmos nesta derrocada,
não conseguiremos colocá-las em prática. Isso foi observado,
de maneira curiosa, nos grupos de trabalho. As pessoas
sempre colocavam posições do tipo "essa lei não funcionaria
para o Brasil", ou "essa imposição não se adapta ás nossas
condições". Sempre se considera que o estado institucional
de descrédito em que nos encontramos vai se perpetuar. Temos
que trabalhar para mudar esta situação. Trata-se apenas de
uma reflexão filosófica; não é um problema de resolução
imediata, neste Plenário. Gostaria de enfocar essas
questões, para que todos refletissem sobre elas. Precisamos
restituir a credibilidade ao setor público, porque, se a
água é pública, o setor público terá de administrá-la. Para
isso, ele terá de estabelecer leis, que deverão ser
cumpridas. Portanto, deve haver respeito e retomada do
sentimento de nacionalidade. Talvez esse aspecto esteja um
pouco fora do escopo de nossa discussão, mas fica valendo,
como uma reflexão, para que todos tentemos trabalhar nesse
sentido.
Gostaria de parabenizar o Dr. Cld Tomanik Pompeu pelas suas

palavras, mais uma vez colaborando com o nosso Estado e nos
dando os caminhos a serem seguidos. Em nome da comunidade
técnica que atuou nos grupos de trabalho, deixo a esperança
de que agora, finalmente alavancada por essa Casa,
consigamos apresentar essa questão, em forma de lei, de
reforço das instituições e de elaboração de um plano
efetivo, enfim, de organização total dos setores de recursos
hidricos, que são estratégicos e vitais para o nosso Estado.
Muito obrigado.

Intervenção dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente - A Presidência passa a conceder a palavra
aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho, que disporão de
cinco minutos para a sua intervenção. Com  a palavra, o Dr.
Rubêlio Queiroz.
O Sr. Rubõlio Queiroz - Queria apenas fazer uma pergunta
ao Or. Cid. nos anos de 1991/92 o Estado apresentou um
anteprojeto de lei elaborado por um grupo de trabalho
constituído por várias instituições, O Or. Cid atuou como um
dos consultores na elaboração daquele anteprojeto. Hoje, o
anteprojeto encontra-se em exame na Procuradoria-Geral do
Estado para posterior encaminhamento a esta Casa.
Concomitantemente a isso, por iniciativa de Deputados dessa
Assembléia, deu entrada nesta Casa um projeto de lei
bastante semelhante àquele. Eu perguntaria ao Dr. Cid como
ele vê a oportunidade de se examinar o projeto de lei
elaborado naquela época.
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o Sr. CIa Tomanik Ponipeu - Eu conheço o projeto até urna
certa parte. Mas, na verdade, não existe a lei ideal ou o
decreto ideal. Então, o que já existia naquele estudo, que
foi enriquecido, no meu entender, era até suficiente para
ser trazido ao Legislativo e aqui ser aperfeiçoado,
discutido e para receber aquele enfoque politico da
experiência vivida nas cidades do interior, porque quase
todos os Deputados foram Prefeitos. E importante essa
participação. O projeto, mesmo sendo de 1991, ainda está
atualizado para discussão e aperfeiçoamento, porque não
tivemos maiores modificações constitucionais após 1991. Mas,
pelo que sei, aquele projeto atendia á Constituição Federal
e à Estadual. O resto depende do Poder Legislativo, é
processo legislativo. Então, ele estaria sempre em condições
de ser examinado por esta Casa. Se as leis envelhecem,
imaginem os anteprojetos! Haveria necessidade de se fazer
uma leitura atualizada do que evoluiu na administração e nos
conceitos. Não conheço a atual redação do projeto, mas ele
está em perfeitas condições de ser discutido.
O Sr. Rubélio Queiroz - Gostaria de fazer algumas

observações adicionais. O Estado de Minas é muito bem dotado
de recursos hídricos. De nossas fronteiras saem 5.100m3 de
água por segundo, que vão gerar riquezas em dez Estados
brasileiros. Embora Minas seja muito bem dotada de recursos
hídricos, o Estado vem sendo impedido de utilizar todo o seu
potencial, em virtude de utilização autorizada fora de suas
fronteiras. Mas ao Estado cabe a responsabilidade de zelar
pela manutenção da qualidade da água e pela continuidade da
água. E o Estado não recebe nenhuma compensação por esse
zelo ou pela não-utilização desse potencial hídrico. A
Constituição Federal estabelece que é privativo da União
legislar sobre recursos hidricos. Com a revisão
constitucional em curso, esperamos que esses preceitos sejam
revistos, retornando aos Estados a capacidade de legislar
supletivamente junto com a União.
E, dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional,
tanto do projeto de lei oriundo do Executivo como do projeto
de lei substitutivo do Deputado Fábio Feldmann, esperamos
que algumas das injustiças que têm sido praticadas contra o
património do povo de Minas Gerais sejam corrigidas.
O substitutivo do Deputado Feldmann, em vez de corrigir
algumas dessas distorções, penaliza de maneira bastante
agressiva e danosa os interesses de Minas Gerais e de todo o
Brasil, à medida que cria um sem número de empresas públicas
para gerenciar essas bacias. Esse é um mecanismo perigoso
sobre o qual devemos refletir.
Ele estabelece mecanismos como aquele por meio do qual o

Comitê de Montante deve pagar ao Comitê de Jusante pelo uso
de recursos hidricos. Assim, ele inverte totalmente a
situação. Minas não poderia receber pela utilização de seus
recursos, mas deveria pagar pela utilização de seus recursos
em outros Estados.
D Estado tem hoje cerca de 500 mil hectares de terras
férteis, que foram inundadas para a geração de energia
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elétrica. A grande maioria dessas terras Inundadas para
gerar energia a ser consumida por outros Estados
praticamente nada recebeu por isso, a não ser um "royalty"
que é muito pequeno, tendo em vista o volume de terras
inundadas, o potencial de produção agrícola que foi
reduzido, o problema gerado pelas migrações e desempregos e
até mesmo pela desarticulação da infra-estrutura.
Esperamos que no exame dos projetos de lei em tramitação no

Congresso Nacional esses pontos sejam considerados e que uma
política de utilização dos recursos hidricos seja realmente
estabelecida. Que o conflito do múltiplo gerenciamento dos
recursos seja devidamente abordado nessa legislação, de modo
que não tenhamos três órgãos, dois federais e um estadual,
procurando gerenciar o mesmo recurso, sem que haja um
mecanismo de entendimento entre esses três órgãos.
O projeto substitutivo do Deputado Feldmann estabelece
ainda que o gerenciamento dos recursos hidricos passaria a
ser feito pelas bacias. Considerando-se que Minas, a exemplo
de Goiás, Mato Grosso e outros Estados, é um Estado
mediterrâneo e que, portanto, em um determinado momento suas
águas tornam-se águas federais, o Estado perderia
inteiramente o domínio de suas águas estaduais. Apesar de a
Constituição falar em rios estaduais, se adotarmos esse
modelo, como foi proposto, o Estado perderia inteiramente o
domínio sobre suas águas estaduais.
Faço essa reflexão para que todos pensem um pouco sobre

esse assunto.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Ronaldo de Lucca

Ferraz Gonçalves, coordenador do Grupo II.
o Sr. Ronaldo de Lucca Ferraz Gonçalves - Inicialmente,

gostaria de fazer uma pergunta ao Prof. Cid Tomanik Pompeu:
o que significa para o senhor a inclusão das áreas
subterrâneas apenas no património dos Estados?
O Sr. CId Tomanik Pompeu - Na verdade, todo cidadão é
munícipe e só depois pertence ao Estado. Quando os Estados
perceberem isso olharão essa questão com mais simpatia.
Passando para o aspecto técnico, quando se discutia a
posição do TV-8 , a proposta das diversas associações
ligadas aos recursos hídricos foi no sentido de que apenas
as águas cujos aqúiferos estivessem localizados
exclusivamente no território dos Estados é que seriam
estaduais As águas subterrâneas subjacentes a mais de um
Estado seriam águas de domínio da União. Isso, tendo em
vista o principio federativo, que diz que o que interessa
mais ao Estado pode ficar com ele. A Constituição deu aos
Estados águas subterrâneas, desconhecendo a existência de
aqüiferos. Ora, se não houver convênios entre os Estados
sobre a gestão dos aquíferos que lhes são subjacentes,
teremos um problema muito sério, pois se um Estado resolver
extrair água indiscriminadamente (já que a Constituição diz
que a água é dele), ele vai prejudicar o Estado vizinho e,
cem termos de fronteira brasileira, até mesmo o pais vizinho.
Por exemplo, se o Paraná, o Rio Grande do Sul ou Santa
Catarina resolverem extrair multa água de um aqüifero,
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teremos um problema internacional. Assim, a proposta inicial
era a de que houvesse essa repartição, incluindo até mesmo
os municípios. Se, por qualquer razão, um aquifero estiver
subjacente apenas ao município (isso não é fato, mas podemos
admitir teoricamente), caberia ao município cuidar dele,
porque, se mal administrado, o único prejudicado seria o
próprio Estado ou o próprio município. Do jeito que ficou,
ainda que não tenha havido critica alguma, o que tenho
aconselhado é que os Estados celebrem convênios para
administrar essas águas, como fazem os países europeus. Na
Europa, existem aqüíferos subjacentes a vários países, e, no
Brasil, no Sul e em outras regiões limítrofes, devemos
encontrar aqüiferos em condições semelhantes. Ora, se países
administram mediante convênios, os Estados deveriam partir
para a mesma coisa, antes que o quadro piore. Para evitar
que houvesse essa problemática é que se propôs que essas
águas ficassem sob o domínio da União.
No entanto, a redação da Constituição é péssima. Por
exemplo, quando ela trata das águas do domínio da União,
refere-se a rios e cursos d'água, como se rio não fosse
curso d'água. Da mesma forma, quando ela diz que 'os cursos
d'água ou rios que se estendam a território estrangeiro ou
dele provenham ...., usa inadequadamente o vocábulo
"estender". No caso, esse vocábulo diz respeito ao que está
além da fronteira, mas não dá sentido de direção. Esses
casos são exemplos de como foi redigida a Constituição e, no
caso dos Estados, houve a mesma coisa. A Constituição deu as
águas superficiais e subterrâneas aos Estados.
indiscriminadamente. Quer dizer, hoje, o aqüifero que passa
por vários Estados (principalmente no Nordeste, com seus
Estados menores) exigiria que cada Estado, por vontade
própria, procurasse o outro Estado para celebrar o convênio.
Isto porque, na verdade, não se pode saber nem quem será o
prejudicado. Essa é a nossa opinião. Agora, como eu
disse, não sei se o que foi dado ou ( .... ) em termos de
federação ou em termos de Estado ( .... ) Talvez a legislação
federal já recomende que os Estados celebrem esses
convênios.
O Sr. Ronaldo de Lucca Ferraz Gonçalves - Gostaria de fazer
uma pergunta ao Dr. Mário Cicarelli, dentro do tema sobre o
qual ele falou: preocupa-me muito a falta de uma rede básica
de estações hidrometeorológicas, voltadas, inclusive, para
as pequenas bacias. Podemos entender, a principio, que este
é o momento para Minas Gerais ter definitivamente uma rede
de monitoração dentro dos interesses do Estado?
o Sr. Mário Cicareili Pinheiro - Na medida em que houver _a

participação dos órgãos setoriais no conselho, na elaboração
de um plano, creio que sim. O que ocorreu com a rede
hidrométrica do Estado foi que, nos anos 1930/1940, o antigo
Departamento de Águas (anteriormente subordinado ao
Ministério da Agricultura; hoje, transformado em DNAEE)
mantinha um número muito maior de estações hidro-
meteorológicas em nosso Estado do que a rede atual- Essa
rede foi sendo progressivamente desativada, principalmente



45

nas pequenas bacias hidrográficas. Essa falta de estação
pluviométrica e de monitoramento das pequenas bacias
hidrográficas se reflete hoje no abastecimento público e na
Irrigação, que muitas vezes se utilizam dos pequenos
mananciais. De certa forma, isso obrigou a CEMIG a montar
uma rede de monitoramento especifico para atender aos seus
Interesses. Agora, recentemente, a COPASA'-MG montou uma rede
especifica, direcionada para as bacias de pequenos
mananciais e drenagens, onde detém os seus mananciais de
captação. Talvez seja uma oportunidade de melhorarmos,
efetivamente, a condição de exploração das redes, otimizando
superposições. Hoje já há um encaminhamento nesse sentido,
pois não há aquela superposição de DNAEE. CEMIG e CODEVASP
operarem a mesma estação e o mesmo eixo.
A regulamentação do setor de recursos hidricos do Estado
permitiria atuar na rede hidrornétrica, otimizando os
Interesses setoriais, trocando informações, de modo a
beneficiar todos os usuários, inclusive aproveitando a
própria rede do ONAEE, que é mais genérica, mas,
Infelizmente, monitora apenas as bacias de maior amplitude,
deixando a descoberto os pequenos mananciais, aquel.es de
maior interesse de abastecimento público e aqueles que vêm
sendo utilizados para irrigação. Essa regulamentação
permitiria também resolver um grande problema na área
técnica, que é o fato de que, com a ausência de
monitoramento hidrométrico, não temos condições de saber a
quantidade de água que está sendo suprimida.
Se tomarmos como exemplo a bacia do Paracatu, o precário
funcionamento hidrométrico que existe não nos permite fazer
um gerenciamento adequado, nem olhar se o emigrante está
realmente retirando a quantidade de água que lhe foi
outorgada. Enfim, não temos condições de fazer um balanço
hidrico com base nos números oficiais em disponibilidade.
Devemos passar por essa regulamentação para termos uma Mesa
eficiente operando em nosso Estado.
O Sr. Ronaldo de Lucca Ferraz Gonçalves - Se a Mesa
permitir, gostaria de fazer mais um registro. Tenho grande
preocupação com relação á formação de mão-de-obra para
atender ás demandas do uso racional das águas.
Especificamente estou me referindo a uma iniciativa
pioneira do Estado de Minas Gerais, até o inicio da década
de 70, quando a Secretaria da Agricultura tinha uma escola
de formação de mão-de-obra de sombradores. Era uma escola de
muita importância, que teve a oportunidade de formar, se não
todos, um número muito grande de sombradores que hoje
trabalham na exploração de águas subterrâneas.
Temos também uma carência muito grande de hidrometristas. E

uma questão que gostaria de registrar, pensando que o Estado
deveria retomar esse assunto, pois essa categoria desempenha
um papel importante.
O Sr. Rubélio Queiroz - Gostaria de fazer um comentário com

relação aos postos hidrometeorolôgicos, O Estado, preocupado
com o assunto, criou um grupo de trabalho que está
examinando a rede de todos os postos hidrometeorolôgicos de
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Minas Gerais, fazendo um exame detalhado de cada um, no que
se refere a sua conveniência, sua necessidade e a possível
relocalização de alguns desses postos, para que seja
implantada, no Estado de Minas Gerais, uma rede básica de
poços hidrometeorológicos, que atuaria em rede, fornecendo
informações a todos os usuários. Assim, teríamos condições
de medir as vazões de cada curso de água ao longo do tempo.
Paralelamente a essa preocupação, o Estado está fazendo um
levantamento de todos os usuários de recursos hidricos por
curso de água. Esse trabalho tem sido feito em convênio com
a EMATER, e esperamos que, dentro de pouco tempo, tenhamos
um cadastro atualizado de todos os usuários. Teremos, então,
condições para fazer um balanço hídrico do Estado de Minas
Gerais. Eram essas as informações que eu gostaria de dar.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. Roberto Messias

Franco, Coordenador do Grupo 3.
O Sr. Roberto Messias Franco - Obrigado, Dr. Cid Tomanik,
pois foi um prazer ouvir suas considerações a respeito dessa
legislação. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, acrescida de
um comentário.
Na hora do almoço, hoje, o professor comentava sobre a
existência da síndrome da montante e da jusante, em se
tratando de água, posto que a única lei que esta ou qualquer
outra Assembléia não pode revogar é a da gravidade, uma vez
que a água sempre corre do lugar mais alto para o mais
baixo. Então, a síndrome da montante é daquele que se julga
perseguido em seus direitos, por ter restrições para dar
água de boa qualidade; e a da jusante é daquele que diz que
a da montante pode lhe ser prejudicial. E fácil perceber que
isso não ocorre em Minas Gerais, posto que somos sempre
montante. Também, essa não é a posição do Brasil, e,
comparando-nos com a Argentina, encontramo-nos em uma
posição interessante. Depois de ter lutado para fazer essa
política, quem está a jusante não deve ter limitado seus
direitos a quem está a montante, por causa da bacia do rio
da Prata e do Paraná. Quando começa a ocupação da bacia
Amazônica, e estamos a jusante da Colômbia e da Bolívia,
preocupa-nos o fato de o problema ser resolvido de qualquer
jeito e a despeito de nós, como de certa forma tentamos
fazer, o máximo possível, a despeito da Argentina.
Mas, como estamos sempre a montante, prevalece, aqui, a
síndrome de montante e a maneira de como se fazer a
compensação para entregar a água em boas condições. Parece-
me que o pressuposto básico deve orientar um novo estilo de
desenvolvimento sustentável, além da solidariedade. Se
alguém entrega a água em boas condições, é porque quer ser
solidário com aquele que está a jusante. E este quer
compensar também, por solidariedade, aquele que lhe entregou
água em boas condições. Essa postura deve ser, para essa e
para as próximas gerações, uma base fundamental.
O Dr. Mário Cicarelli ressaltou que a cidadania e a
participação emergem. Então, à luz de uma revisão que seria
necessária ao código 34, isso parece-me, sobretudo, atual
nos dias de hoje,
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Farei, agora, uma pergunta ao Or. Cid. Ontem foi levantada
a questão da intimidade entre a política de recursos
hídricos e a política ambiental. Mas não me parece que deva
ser extremamente intima a questão da gerência dos recursos
hídricos e a gerência ambiental, pois é impossível conseguir
água em boas condições numa bacia hidrográfica em más
condições pelo uso predatório. Em condições ambientais
ruins, a água será sempre ruim. Não lhe parece que há uma
intimidade extremamente grande entre recursos hidricos e
política ambiental?
O Sr. CIØ Tonanlk Pompeu - Na verdade, na nossa vida tudo é
uma coisa só. O direito, por exemplo, é um só, mas é
dividido de acordo com as necessidades. Há uma
Interpenetração, pois não posso pegar um ramo do direito e
abstrair todos os outros. Não posso dizer que só cuido do
direito administrativo e q ue desconheço o constitucional, o
civil, Isso é impossível, porque a essência do direito é uma
só. Toda ciência também é uma coisa só. O direito é um
produto cultural que é dividido por razões práticas e
didáticas. No meu entendimento, também as ações do poder
público, e até as da coletividade, ás vezes, precisam ser
divididas, por razões práticas.
Se analisarmos o ambiente, veremos que ele é um todo e que
nada pode ser isolado. As florestas pertencem ao ambiente,
assim como os minérios, as águas, os solos e até a
urbanização. Se eu for juntar, caio num bolo tão grande que
serei obrigado a repartir, para analisar a problemática de
cada um. Concordo que tudo é uma coisa só, mas tratado
diferentemente, por necessidade prática. Quando administro
recursos hídricos, é claro que não me esqueço do meio
ambiente, mas o ponto central é a hidrografia, e o ambiente
é o "em torno". Se eu for analisar o ambiente, então, entram
florestas, mineração, urbanização, etc. Mas, para estudar
cada um dos outros, sou obrigado a separá-los, por razões
práticas e didáticas.
Na verdade, sou muito contrário à passagem para o IBAMA dos
assuntos da SUDEPE e do IBDF. O órgão que era o
administrador do ambiente, que cuidava do ambiente como um
todo, que era como um pai de todos, passou a cuidar de um,
mas administrando e vendendo. Ficou subvertido o conceito de
ambiente, que é mais abrangente. Mais tarde, vão chegar á
conclusão de que terão que separar tudo outra vez. Se
olharmos bastante para trás, vamos ver que o Brasil tinha o
Departamento Nacional de Recursos Minerais, o Departamento
Nacional de Recursos Vegetais e o Departamento Nacional de
Recursos Animais, todos no Ministério da Agricultura. Houve
necessidade de se separar, porque não se pode, dentro de uma
mesma estrutura, examinar com a mesma objetividade. Houve a
necessidade de separá-los, mas é claro que continuam ligados
á administração estadual, que é uma só. Lamentavelmente, ás
vezes ocorrem loteamentos, mas isso é exceção. Se tenho um
técnico em determinado assunto, por exemplo, para fiscalizar
um determinado desmatamento, não posso usar um fiscal para
isso. 0 fiscal só cobra multas e aplica sanções. Ele não tem
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a receita do uso desses recursos. Muitas vezes, vemos dois
órgãos da administração cuidando da mesma coisa. Também pode
acontecer o inverso. As vezes, um órgão cuida de muitas,
outras vezes, dois órgãos cuidam da mesma coisa, como, por
exemplo, de irrigação. A irrigação, no meu entender, é
assunto de agricultura. A irrigação não é desenvolvimento
regional, não é integração regional. Ai é outro
departamento. A irrigação visa aumentar ou manter a
produtividade agrícola. Essa é a finalidade dela. Quando
damos a um órgão competência para outorgar uso de água, para
irrigação e, no mesmo curso de água, damos a outro órgão
competência para gerenciar o abastecimento público, para
administrar a energia elétrica, estamos dividindo. Qual é o
administrador, nesse caso? São dois.
Temos visto, no Brasil, que há uma disputa enorme. O mesmo

ocorre em relação à água subterrânea hoje. Por que não sai a
lei? Porque dois órgãos querem administrar aquela água.
Então, cada hora entra um no projeto de lei e não sai a
administração da água. Na verdade, há um certo didatismo e
uma certa ordem prática de se colocarem administrações
especificas para recursos muito importantes.
A legislação do recurso natural teve uma evolução
interessante. De início, o que se pretendia defender era o
patrimônio, a propriedade. Então, a legislação, o Código
Civil, as leis procuravam resolver os conflitos entre os
particulares. Eu podia utilizar os recursos naturais
enquanto não prejudicasse o meu vizinho, pois tinha que
respeitar o direito dele. Depois, houve uma evolução, onde
determinados recursos passaram a ser tão importantes que
começaram a ganhar um ordenamento jurídico próprio. Em todos
os países, e não só no Brasil, surgiram os códigos de água,
de pesca, de mineração, começaram a surgir legislações para
recursos naturais específicos. Não se tratava mais de
proteger o vizinho. Fugiu-se daquela relação de pessoas para
proteger o bem. Como era um bem muito solicitado, ele passou
a ter uma regulamentação própria. Aí, surgiu o problema
ambiental. Quaisquer dessas explorações e outras ações do
homem podem comprometer o ambiente como um todo, e o
ambiente passa a ser entendido como um todo. Embora adotado
em alguns países, o ambiente foi reconhecido em 1972, na
Conferência de Estocolmo, e passou a ser protegido. Mas, no
meu entender, não elimina todas aquelas proteções de
recursos naturais específicos. Senão, vamos juntar tudo e
depois vamos ter que separar, porque vai ficar
inadministrável
E possível que um órgão tenha a gestão de tudo. As
instituições ou a legislação devem estar presentes em todos
os assuntos. O enfoque ambiental deve estar presente em
tudo. A legislação e a gestão, no meu entender, devem ser
especificas, exatamente para dar um sentido de
especialização ao assunto, porque o ambiente como um todo
teria que ser dividido dentro de uma estrutura ambiental
Ai, vamos cair na situação do começo do século, no Brasil,
onde tudo estava no Ministério da Agricultura. E
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importantíssimo que o ambiente seja considerado. Os
enfoques, por razões práticas, devem ser setoriais. Quando
se fala em setor é porque ele é parte de um todo. Não há
conotação pejorativa em ser setorial. Então, um setor
importante tem legislação própria, e o que não é tão
importante não tem legislação própria. Ela está inserida.
Antigamente, as águas subterrâneas não tinham um domínio
definido na legislação brasileira. Mas os Estados não
legislavam sobre águas, como, de fato, não legislam. Mas foi
preparada, em São Paulo, uma lei de proteção das águas
subterrâneas, independentemente do domínio. Foi editada uma
lei e um regulamento, porém este último saiu depois da
Constituição, quando as águas já eram de domínio do Estado.
Não se pôde entrar em maiores detalhes administrativos.
A nossa Constituição prevê um código do meio ambiente.

Quando se começou a preparar um código, a questão das águas
subterrâneas foi inserida nesse estudo. Na época, a única
sanção para quem poluísse as águas vinha da legislação
ambiental. Então, esse problema foi parar no anteprojeto do
Código do Meio Ambiente. Mas vai haver confusão. Na verdade,
se existe uma legislação sobre águas, ela tem que estar na
legislação a respeito de águas subterrâneas. Assim, existe
um ponto a reparar.
Entendo que quem deveria enquadrar a própria questão das

águas não seria o órgão que trata de meio ambiente, mas um
órgão de gestão. o órgão de meio ambiente fiscaliza e segue
uma classificação. Depois de enquadrado, ele atua. Mas, para
enquadrar, tem que ser quem planeja o uso daquela água,
porque senão ficamos na seguinte situação: quem planeja
enquadra?
Em São Paulo, vamos ter cursos de água que, às vezes,

chegando até a barragem, pertencem a uma classe. Da barragem
para cima, muda-se a classe. Então, é multo difícil fazer
uma divisão correta, e não há possibilidade no mundo
cientifico. No próprio Direito, a interpenetração das normas
abrange tudo: temos o Direito Administrativo Penal, o
Direito Administrativo Processual e o Direito Administrativo
Constitucional. Mas os recursos naturais importantes, no meu
entender, têm que ter a sua legislação própria. Não sei se
respondi ou se deixei passar algum detalhe.

Apresentação do Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passara coordenação
desta parte da reunião ao Deputado Roberto Luiz Soares,
membro efetivo das Comissões de Política Energética, Hidrica
e Minerária e de Ciência e Tecnologia desta Assembléia, que
atuará como coordenador dos debates desta reunião.
Com a palavra, o Deputado Roberto Luiz Soares.

Esclarecimentos do Coordenador Sobre a Forma em Que
Transcorrerão os Debates

O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, demais Deputados aqui
presentes, ilustres convidados, demais componentes da Mesa,
senhores coordenadores, ilustre Plenário, antes de entrarmos
propriamente no desdobramento desta fase dos debates, esta
Coordenadoria gostaria de estabelecer para o Plenário alguns
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critérios de procedimentos, que deverão ser observados
doravante na seqüência dos nossos trabalhos.
Esta Coordenadoria passa a prestar esclarecimentos sobre o

desenvolvimento dos trabalhos desta parte da reunião. 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 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
Coordenadoria 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 (três) minutos para a sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente. Solicita-se, ainda, que
toda pergunta, oral ou escrita, seja precedida do nome do
participante e da entidade a que pertence.

Debates com o Plenário
O Sr. Coordenador - As inscrições, quer por escrito, quer
levadas a efeito de forma oral, serão recolhidas pelas
nossas recepcionistas, que as irão encaminhar a esta
Coordenador ia.
Já tendo chegado a esta Coordenadoria a inscrição para a

pergunta oral do Dr. José Teodomiro de Araújo, Presidente da
CEIVASF. esta Coordenadoria concede a palavra a S. Sa.
O Sr. José Teodomiro de Araújo - Não é bem uma pergunta,
porque vou fazer uma contraposição a alguns pontos do
raciocínio do Prof. Mário, que, de certa forma, o Prof.
Roberto Messias já fez.
Trata-se de considerar um raciocínio perigoso a questão da
exportação de água por parte de Minas Gerais e a busca de
uma compensação financeira por esta exportação. E verdadeiro
que, como disse o Dr. Roberto Messias, Minas, na realidade,
não exporta água. Diria até que as águas são expulsas por
força do movimento de sua topografia. Tanto assim que, se o
Estado a jusante não desejar água. Minas não terá como retê-
la. Portanto, Minas não exporta água. Essa é a primeira
contraposição.
Segundo, o Prof. Mário deixou de ver a fase do ciclo da

água. Essa água não é de ninguém, pois chega até nós graças
às precipitações pluviométricas.
Por outro lado, considerando a questão do rio São
Francisco, esta Casa liderou um movimento das Assembléias
Legislativas no sentido de buscar essa solidariedade na
repartição desse grande beneficio, esse grande recurso
natural, que é a água do São Francisco, para os Estados a
jusante. Não poderia ser de forma diferente, porque Minas,
por ser o grande possuidor das águas que fluem do seu
território, é também um grande poluidor e usa essas águas
como transporte de dejetos. Assim, os outros Estados
poderiam vir a cobrar de Minas, quanto a esse aspecto de
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poluição. Acho natural que tais ponderações surjam num Pais
que não tem tradição de gerenciamento, nem a própria
tradição, com direito firmado sobre gerenciamento e uso de
águas. É natural que surjam idéias de todas as formas.
Em toda a região do São Francisco, já ficou demonstrado que
há necessidade de uma solidariedade entre os Estados. Não
estou defendendo Sergipe, Alagoas, que seriam receptáculo
das benesses e dos maleficios que poderiam surgir das águas
do São Francisco, ocasionadas, por exemplo, no território
mineiro. Mas, como Presidente do Comitê da Bacia de São
Roque de Minas até Piaçava, no sul de Alagoas, estou aqui
também defendendo uma posição de Minas Gerais. Antes de ser
o grande fornecedor de água, temos de cobrar de Minas o que
ocorre nos afluentes do São Francisco. São elementos
poluentes levados pelo rio das Velhas, Paraopeba e Paracatu,
como: mercurocromo, chumbo e detritos de 5 milhões de
habitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte que não
têm tratamento de esgoto e lançam os detritos no Arrudas, e
este no rio das Velhas, e tudo acaba no São Francisco. Acho
que deve existir um bom relacionamento entre os Estados, a
montante e a jusante. As águas fluem de Minas. Elas não são
exportadas, porque não há transposição de bacia de Minas
Gerais. Minas estaria exportando água se estivesse bombeando
essa água, fazendo transposição para outra bacia. Aí, sim,
admito que poderia ser levantado esse questionamento.
Fica aqui nosso sentimento, como Presidente do comitê, de
estranheza por não se pensar na solidariedade que deve
existir entre Estados que são ricos em recursos hidricos e
outros que têm necessidade de água.
O Sr. Mário disse que as águas do São Francisco estão
comprometidas com a geração de energia do sistema CHESF.
Acho, Prof. Mário, que deveria ser feita uma
proporcionalidade do uso. Determinadas vazões até tais
limites, para potencial irrigável, industrial e de
abastecimento humano. Deveremos ver qual o total de recursos
de uma bacia e fazer essa distribuição proporcional, de
acordo com a maior ou menor vazão de que dispõe o Estado a
montante.
Esta é a nossa contraposição à idéia que está aqui

apensada.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Mário Cicarelli
Pinheiro.
O Sr. Mário Cicarelil Pinheiro - Reconheço que há uma
polêmica muito grande a respeito dessa pretensa compensação
financeira, e reconheço também que deva haver essa
solidariedade. Mas não podemos nunca abstrair-nos da nossa
gênese territorial e da possibilidade de recebermos
restrições ao desenvolvimento dentro do Estado, por conta de
benefícios de uso de outros Estados. Não é no sentido de não
haver solidariedade. E algo que, de certa forma, pode
ocorrer na bacia do Paraiba do Sul, onde, para beneficiar o
abastecimento público da cidade do Rio de Janeiro, que
depende em parte da vazão do rio Paraiba do Sul, cuja gênese
das vazões provém de afluentes da margem esquerda, tenhamos
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que reprimir o desenvolvimento daqueles municípios,
cabeceira do rio, mantendo recursos hidricos, vamos dizer,
dentro de sua condição natural, para beneficiar o uso a
jusante. Obviamente que é uma situação nobre. Mas, de alguma
maneira, deveria haver um ressarcimento por esse não-uso-
Conservar o recurso hidrico pelo uso da água e não deixar de
usar a água, para beneficiar a jusante. Isso pode trazer
algum transtorno para o Estado no futuro. Não sou contra a
solidariedade. Mas, se o Estado de Minas Gerais, por
exemplo, não estiver prevenido por um sistema forte de
gestão de recursos próprios, vai perder os embates futuros
nos fóruns federais, já que, praticamente, todos os nossos
rios acabam sendo, mais cedo ou mais tarde, depois da
rendição das calhas principais, rios federais. Devido a
nossa articulação, seguramente já perdemos algum embate
político no âmbito federal. E mais nesse sentido. Não é
nunca pensando na falta de solidariedade, já que a água,
como rezam os princípios básicos, é um direito de uso para
todos, direito de acesso ao uso dos recursos hídricos. Isso
está na Constituição Estadual e também nos preceitos
emanados de todas as comissões constituldas no âmbito deste
seminário. Portanto, a compensação financeira é mais nesse
sentido- No futuro, quando pensarmos em recuperar o tempo
perdido, se estivermos desarticulados, pode ser tarde
demais, por causa da interferência federal, na administração
dos nossos recursos.
O Sr. Coordenador - Pergunta encaminhada pelo Dr. José
Antônio da Cunha Melo, Diretor da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental. A pergunta é dirigida ao
Professor Cid Tomanik.
Quanto a critérios relativos á aprovação de outorga, qual a
opinião de V. Sa. sobre a doutrina da apropriação
prioritária?
O Sr. cia Tonlanik Pompeu - Muito importante , sua dúvida,
porque no sistema de águas existem doutrinas. As vezes nos
perguntam por que adotamos essa ou aquela. Na minha opinião,
depende muito da situação de cada pais.
Sabemos que, principalmente no Oeste dos Estados Unidos,
essa tomada de empréstimo dos espanhóis, essa doutrina foi
adotada porque seguiu os princípios da mineração. Ela
adotava esse principio, e. então, a utilização da água para
mineração tinha que seguir a mesma coisa. Senão, como
ficaria? Eu possuo uma mina, mas não posso usar água. Então,
era o mais lógico ali.
No Brasil, e em geral nos países úmidos, não há muito
problema a discutir a respeito disso. Mas, seguindo a
doutrina dos países úmidos, o Brasil, na verdade, adotou a
corrente da ( ... ). Então, vamos encontrar lá, no Código de
Águas, no art. 171, referência ao cidadão que pede uma
autorização para produzir energia elétrica, onde ele próprio
não tem (...
Portanto, o Brasil está do outro lado na legislação. Nada
impede que se mude, mas, se houver mudança, no meu entender,
teria que ser federal, porque entra naquele campo que eu
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disse: disciplina normas administrativas, mas não cria
direitos de águas. E a própria Constituição diz que os
critérios de outorga são definidos pela União. Não quero
dizer que isso não sirva como critério de outorga, um
critério discricionário. Por exemplo, sou gestor e recebo
pedidos, embora a nossa legislação seja bastante expressa em
que as autorizações e concessões devem ser dadas sem
prejuizo do direito de terceiros. Então, sabendo que não
pode ferir direito de terceiros, a administração pública,
com um critério administrativo, deve respeitar os direitos
de terceiros, e pode haver um direito em razão de um uso
anterior. Não disse que há. Pode haver. Ela deve saber se
há, deve analisar, mas não existe o critério do uso
anterior, hoje, ainda mais com a modificação da
Constituição. Porque, quando tinhamos águas comuns, que eram
aquelas que pousavam nas propriedades, elas não eram
públicas. Eram águas usadas em condominio. Tanto que o leito
era dos particulares vizinhos e as margens também. E, na
repartição dessas águas, ás vezes, os particulares chegavam
a um desacordo. E o próprio Código de Águas prevê ainda que
o Judiciário determine una repartição equitativa, vamos
assim dizer.
As vezes, o Judiciário pode até admitir a usucapião.
Existem acórdãos nesse sentido. Agora que as águas se
tornaram públicas, a situação mudou totalmente, porque elas
integraram o patrimônio público e, portanto, são bens
indisponiveis. Podem-se até usar critérios de anterioridade,
mas somente o titular da água pode outorgar. Aquilo que era
feito com a água comum, repartindo-a entre os condôminos,
não poderá ser feito com a água pública. Por exemplo, não
posso ir ao Judiciário e pedir que ele me diga que tenho
mais direitos do que outros sobre a água se, na realidade,
não tenho. A água é um bem público e tem gestor. Se
distribuirmos a água, passaremos a ser gestores. Como já
disse, existem até acórdãos no Supremo; inclusive, o Relator
é o Ministro Cordeiro Guerra, Então, quem deve reparti-Ia é
o titular. Quando existiam águas comuns, o Judiciário as
repartia. Nesse caso, podia adotar esse direito prepotente,
e muitas vezes o adotava, embora existisse uma lacuna muito
grande na nossa legislação, porque ela não prevê como
resolver isso administrativamente, e não pelo Judiciário.
O problema da irrigação, por exemplo, era multo sério. Não
existia norma administrativa, e o Estado não administrava
isso. Então, muitos casos eram decididos pelo Judiciário.
Hoje, praticamente, todas as águas são públicas, então, o
critério é o poder discricionário do titular do dominio.
Ninguém tem o direito de tirar o uso de uma água. Temos de
pedir ao poder público, que é o gestor. Ele vai analisar o
pedido, a situação da bacia, e vai outorgar, por um prazo
determinado, o uso daquela água. Portanto, esse é um poder
discricionário e não arbitrário. Dentro da situação
brasileira, hoje, precisamos pensar bem como adotar esse
direito de apropriação prévia. O poder público pode cumprir
um critério discricionário, até disciplinar
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administrativamente isso, mas não pode criar o direito do
particular. Para tanto, teríamos de ter uma lei federal. Não
sei se respondi a contento, nas estou á sua disposição para
complementar, se for o caso.
O Sr. Coordenador - Esta pergunta será proferida oralmente
pelo Prof. Orlando Munhoz Filho, da AMEC, e é dirigida ao
Dr. Cid Tomanik Pompeu.
O Sr. Orlando Munhoz Filho - Dr. Cid, dentro dos
instrumentos modernos de gerenciamento de recursos hídricos
estão o plano de recursos hidricos, a outorga, a cobrança e
o rateio de custos. No Brasil, temos praticamente usado a
outorga, como o senhor frisou, de uma maneira
desarticulada, porque é setorizado. O DNAEE outorga a
derivação e a flagelação; a CEME, a elevação para irrigação
e uso agrícola; e os departamentos estaduais para outros, no
caso de Minas, o DER-MG. D que se tem observado é que isso é
feito sem articulação, havendo, naturalmente, os conflitos
dai decorrentes.
No presente seminário, tem sido proposta uma forma de

articulação, que seria feita através dos comitês, ou seja,
colegiados de bacias. A decisão desses comitês seria
referendada pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos,
também colegiado, e eventualmente pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, de acordo com o domínio prevalente,
ouvida naturalmente a opinião do Estado.
De acordo com as experiências nacional e internacional de

V. Sa. , há algum vicio na origem ou falha nesse procedimento
proposto?
o Sr. Cid Tomanik Pompeu - Em principio, as idéias sempre
são lógicas; sempre construímos um raciocínio lógico. Em
geral, a prática é que demonstra a inviabilidade da teoria;
na prática, a teoria é outra. No caso de administração por
comitês, temos tido alguma experiência. Mas o Brasil ainda
não avançou muito, nessa área. Por exemplo, houve a criação
de muitos comités, até em nível federal, os comitês
federais. Se não me engano, o Guaiba é um rio estadual, e
foi colocado em um comitê federal. Até a idéia de comitê é
internacionalmente aceita. Talvez o nosso problema, ou o de
outra federação, seja essa repartição que temos de águas do
domínio da União e do Estado. E a questão das sub-bacias.
Na verdade, sempre acabaremos caindo, a não ser na vertente
oceãnica, em um rio de domínio da União. Então, se todos
esses afluentes estão nos Estados e se esses Estados usam a
água a seu belprazer, podem comprometer totalmente o rio
federal. Na verdade, o problema não é o rio, são os usuários
do rio. Portanto, há a necessidade do entrelaçamento. Têm
havido muitas discussões sobre os detalhes desses
entrelaçamentos. Mas ainda não vi nada detalhado, de como
conciliar o comitê de um rio estadual, de uma bacia, que é
afluente de um rio do domínio da União, que, por sua vez,
tem a sua bacia. Houve algumas propostas a respeito
naqueles estudos, na época dos encontros nacionais, os quais
depois geraram estudos do próprio Governo Federal. Houve até
propostas. Como disse, foram apenas idéias. Seria importante
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que no Brasil escolhêssemos determinadas áreas e alguma
coisa fosse feita no rio Doce.
E preciso fazer algumas áreas piloto, sabendo que seriam

áreas piloto. O rio Piracicaba é um exemplo disso. Ele é de
domínio da União, mas tem uma importância muito grande em
nível estadual. Um modelo experimental deveria ser pensado
para ver como funciona. Eu tenho visto vários relatórios que
podem até ser entendidos, mas, na prática, só funcionariam
em nível de um plano piloto. E preciso haver um
entrelaçamento entre a União e os Estados. O problema é
redigir a competência, a participação e os direitos sem que
um tire a autonomia do outro. Se todos os rios estaduais
forem usados para alguma coisa, eles vão comprometer o
aproveitamento. Há uma ressalva em algum lugar. Com  isso,
caímos neste principio sensível eu não posso causar
prejuízo sensível. mas algum prejuízo eu sempre causo. E o
que é prejuízo sensível? Aquela grande discussão da bacia
do Prata, entre o Brasil e a Argentina, era, justamente, por
causa do prejuízo sensível. Mas o caminho é esse. Entregar
toda a gestão das águas para a União não dá certo. Para os
Estados pode até dar, no caso de bacias pequenas, mas não no
caso de urna bacia grande, como a do rio São Francisco.
Quanto à questão hierárquica de recursos para cair no
Conselho Nacional de Aguas, eu já tenho algumas restrições.
Se esse conselho não tiver uma representação estadual muito
forte, paritária. não dá para que ele seja a última
instância de solução de problemas estaduais. E preciso tomar
cuidado. E o q ue eu penso a respeito desse assunto,
O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Sr. Cid Tomanik
pelo Sr. João Moreira, pesquisador em piscicultura, da
EPAMIG: "Minas Gerais está em 4g lugar em potencial hídrico,
mas ocupa o lg lugar em potencial de nascente. Preservação
ou poluição se fazem a partir das nascentes. Por que não
estabelecer bacias hidrográficas de preservação permanente,
as mais importantes, á semelhança dos parques florestais?
Por que o projeto francês não contempla os rios de nascentes
que formam o rio Doce'?".
Esta Coordenadoria solicita que sempre que a indagação for
formulada por escrito que o autor da pergunta se levante.
por um instante, para que o conferencista possa identificá-
lo.
O Sr. CId Tomanik Ponpeu - Preliminarmente, desconheço o
estudo sobre o rio Doce. A Constituição mineira prevê rios
de preservação permanente ou cursos de água. Há um espírito
de que as nascentes de cursos de água - até o Código de
Aguas de 1934 já protegia as nascentes - devam ser
protegidas. Mas, como? Tudo bem, tenho que proteger a
nascente, mas o que ganho com isso?
Há legislação de apoio ambiental e dos recursos hidricos,
mas, para que tenha eficácia, é necessário que haja uma
regulamentação. Se for com relação a um município, isso será
feito em proveito de outro, o mesmo acontecendo com relação
ao Estado. Que agirá em proveito de outro,
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Em São Paulo, houve esse problema na região metropolitana.
Os municípios que tinham nascentes, ou mesmo reservatórios
para abastecimento, tiveram uma compensação financeira. Não
poderia dizer, hoje, se ela foi ou não representativa, mas
representa bem a filosofia de se compensar de alguma forma,
porque senão a lei de proteção não tem eficácia.
Quando estudamos a legislação de proteção aos mananciais,
em São Paulo, observamos esse aspecto do incentivo á
proteção. Se protegermos a área em torno da água, ela será
preservada permanentemente. Isso dependeria de incentivo
pelo município ou pelo Estado, dependendo do seu alcance. O
mesmo ocorre com relação ao equilíbrio internacional. Qual é
o interesse de um pais em proteger outro? Há o sentimento de
solidariedade e o espirito de colaboração. Tudo isso existe,
porém, se o Prefeito verificar que não terá arrecadação, ao
passo que os outros municípios estão crescendo, começará a
fazer vistas grossas. O ideal é que haja um mecanismo de
compensação, para que as nascentes sejam protegidas-
0 Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Mário Cicarelli
Pinheiro, que gostaria de se manifestar sobre o assunto.
O Sr. Mário Cicareili Pinheiro - Tomo a liberdade de
complementar a exposição do Or. Cid, em resposta a essa
pergunta.
Realmente, a questão da proteção das nascentes é muito
importante, porque, tecnicamente, sabemos, pelo estudo da
hidrologia, que as maiores concentrações especificas, os
maiores rendimentos por km2 de vazão estão localizados na
nascente.
Temos observado, no Estado de Minas Gerais, um uso, as

vezes, indiscriminado, a exemplo do que ocorre nas veredas,
que funcionam, por assim dizer, como reservatórios naturais
para importantes rios do nosso Estado, como a cabeceira do
Paracatu, do Paranaiba, do Quebra Anzol e de outros
afluentes do rio São Francisco. onde existe um código
florestal especifico de proteção daquelas veredas, mas que
não tem sido observado. Temos verificado construções de
barragens e de açudes dentro dessas veredas,
indiscriminadamente, sem outorgas, sem projetos,
constituindo, além de uma infração à lei, um risco geológico
e geotécnico de obras que são feitas sem nenhum critério de
engenharia.
Temos tido a oportunidade de verificar, principalmente na
Região Oeste do Estado e do Alto Paranaíba, a cada estação
chuvosa, o rompimento dessas barragens, com grandes
prejuízos para os usuários das jusantes, afora o transtorno
que é causado localmente, em nível das hidrobacias, em
termos do próprio balanço das águas, ao colocar a água que
fica dentro da terra exposta para evaporação, através desses
açudes.
No entanto, entra-se no outro caso de que essas veredas ou
essas cabeceiras estão sendo utilizadas para a irrigação.
Então, efetivamente, deve haver uma compatibilização. Não
pode haver o uso indiscriminado, mas também devemos olhar o
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lado da agricultura irrigada, o que passa, necessariamente,
pelo ordenamento do setor.
O Sr. Coordenador - Pergunta a ser proferida oralmente pelo
Sr. José Nélson de Almeida Machado, representante da
Secretaria de Obras Publicas. Eu gostaria que ele informasse
a quem é dirigida a pergunta.
O Sr. José Nélson de Almeida Machado - Na verdade, quero
dirigir-me á Assembléia Legislativa, representada pelos
Deputados aqui presentes.
No ano passado, tivemos um seminário legislativo voltado
para o saneamento, feito nos mesmos moldes deste seminário
que ora transcorre. Naquele seminário foi produzido um texto
de lei, por aquela equipe, cuja sistemática pretende-se usar
agora. No entanto, apesar de o seminário ter sido
patrocinado pela Assembléia e de o texto de lei ter sido
produzido com a colaboração dos assessores desta Casa, esse
texto encontra-se parado, sem achar agenda para chegar ao
Plenário. Assim, quero fazer uma reivindicação aos Deputados
para que, uma vez que houve tanto investimento nesses dois
seminários, os dois textos legais que serão produzidos
consigam ter um andamento, dentro da Assembléia, de acordo
com o empenho e o esforço que foram aqui desenvolvidos. Era
o que eu gostaria de dizer.
O Sr. Coordenador - No momento, esta Coordenadoria não tem
elementos para responder exatamente em que termos de
tramitação está a redação final, elaborada quando da
conclusão do último seminário levado a efeito nesta Casa,
relativo à área de saneamento. Contudo, acredito que ainda
antes do término desta reunião poderei prestar, com maior
exatidão, os esclarecimentos que o Sr. José Nelson solicita.
Pergunta de autoria da Sra. Eloisa Guimarães, da

Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia: "A
norma constitucional impositiva do sistema nacional de
gerenciamento dos recursos hidricos pela União sujeita o
aproveitamento das águas subterrâneas a regime de outorga
dos respectivos direitos á lei federal? No quadro atual,
ausente tal lei federal, podem os Estados legitimamente
legislar sobre a matéria?
Solicito à Dra. EloIsa, se estiver presente, que se
identifique e esclareça a quem são dirigidas suas
indagações.
A Sra. Eloisa Guimarães - Minha pergunta é dirigida ao
Prof. Tomanik, Embora possa parecer óbvia, existem polêmicas
sobre o assunto. Inclusive, o problema deriva dessas duas
categorias. Precisamos saber se a categoria é água
subterânea, ou se, para todos os efeitos, ela se enquadra na
categoria de recursos hídricos. Isto dá uma idéia de
generalidade, mas o que existe é uma especificidade.
O Sr. CIa Tomanlk Pompeu - O problema não é fácil, pois
como foi visto aqui, e já conversamos a respeito, a
legislação federal sobre águas costuma não sair. A
legislação de água subterrânea, que é muito Importante e
necessária, está tramitando no Congresso desde 1986. Há dois
anos estão decidindo entre o ONPM e o DNAEE. 0 Presidente da
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República deveria decidir, mas as forças estão tão
equilibradas, que a legislação não sai da mão deles, embora
tenha parecer favorável e tenha sido aprovado na Câmara.
O administrador público, que deveria administrar as coisas
públicas, diz que não faz nada porque não existe lei.
Entretanto, podem baixar normas administrativas, mesmo em
forma de lei, relacionadas com os seus bens. Se o bem
pertence ao Estado, è ele quem deve esclarecer o assunto. O
Estado tem baixado normas disciplinando o uso das águas
subterrâneas, não dando direitos e adotando os critérios do
Código de Águas da União. Esse código reza que, para derivar
água pública, é preciso concessão, quando for para fins de
utilidade pública, e autorização, para outras finalidades,
até ser baixada uma portaria.
O Estado tem usado a legislação federal sobre águas e tem
administrado suas águas com base nas leis que existem. E o
critério adotado pelos Estados até que saia a lei federal,
que já foi estudada e debatida por este Brasil afora,
durante três anos, procurando dar todos os detalhes e,
inclusive, adaptar-se, já em 1991, à Constituição de 1988.
No inicio dos estudos, elas ainda não tinham um domínio

definido. E preciso que os Estados administrem os seus bens.
tendo em vista a Constituição. Não podem se furtar á lei.
Quanto aos aspectos das águas minerais, calmos na água
potável de mesa, que é outro caso. As águas minerais são
subterrâneas, e toda água é mineral por definição legal. O
que é mesmo que a lei considera como água mineral? A água
mineral é regida pelo Código de Águas Minerais. Não é
administrada pelo Estado. Quem faz perfuração e encontra
água mineral passa a se guiar pelo Código de Águas Minerais.
Se eu faço perfuração para buscar água, e encontro petróleo,
devo submeter-me ao Código de Mineração.
A Sra. Heloisa Helena de Castro Guimarães - Permita-me um

aparte, por favor.
Na verdade, existe uma zona comum, porque o Código de Águas
Minerais cuida também das águas simplesmente potáveis, que
não têm enriquecimento mineral no sentido mais restrito.
Cria-se realmente um quadro de conflitos, enquanto não se
tem a lei. Assim, dois postulantes de um mesmo campo
territorial aplicam suas pretensões em um ponto comum: o
Código de Águas Minerais. A lei federal dá titulação à água
mineral que se encontra nas prateleiras dos supermercados e
que é H20 e pouquíssima coisa a mais. Ela pode estar sendo
pretendida para uso industrial e para caminhão e lastreada
numa titulação estadual. Então, no momento, seria
interessante saber o nível de preferência e de prioridade e
qual o titulo que prevalece. Seria o critério de
anterioridade?
O Sr. Cia Tomanik Pompeu - Entendo que a passagem das águas
subterrâneas para os Estados criou um complicador para as
águas potáveis de mesa. Elas estão no Código de Águas
Minerais, mas não são águas minerais. Então, em meu
entender, essas águas deveriam ser administradas pelo
Estado, mas é a União que precisa discipliná-las. Para
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seguir a Constituição, posso separar as águas reconhecidas
legalmente como minerais. Entretanto, essas águas potáveis
de mesa não são águas minerais no sentido legal e, assim,
deveriam ser administradas pelo Estado. Na verdade, o
controle é muito mais sanitário, e, se a União o faz, o
Estado também pode fazê-lo. A Constituição reza que as águas
ditas minerais são da União e as potáveis já não são; porém,
não existem normas estaduais, nem os Estados poderiam ter
uma legislação sobre água, pois nunca se preocuparam com
isso. Assim, é necessária uma legislação federal, inclusive
para disciplinar a maneira como as águas potáveis seriam
outorgadas pelo Estado. E preciso que vocês façam uma
"quimica" para resolver o problema. Acredito que o que está
faltando é ação da União para passar essas águas para o
Estado. Ou então, o contrário, no sentido de que a União
administre essas águas. Não são todos os Estados que possuem
essa importante indústria, mas, para aqueles que a possuem,
a União deveria propor um convênio, eliminando o conflito. O
Direito tem remédio para tudo: é um produto cultural.
A Sra. Heloisa Helena de Castro Guimarães - O que se
lamenta realmente é essa lacuna legal.
O Sr. Cld Tomanik Pompeu - Acho que nesse momento vocês
deveriam propor ao Estado um convênio que a União e o DNPM
administrassem.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria se reportará

novamente à indagação do ilustre representante da Secretaria
de Obras Públicas, Or. José de Almeida Machado. Já se
encontra neste Plenário o ilustre parlamentar Adelmo
Carneiro Leão, que é o autor do projeto de lei que tramita
nesta Casa, como esclareci antes. Como não tinha, naquela
oportunidade, elementos para esclarecer o Dr. José Nélson
sobre a atual fase de tramitação do projeto relativo ao
saneamento, e havia prometido que ainda no decorrer desta
reunião os esclarecimentos devidos seriam prestados, tenho o
prazer de passar a palavra ao ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, em primeiro lugar,
dar algumas informações ao José Nélson e ao público aqui
presente e depois fazer algumas considerações. O projeto de
lei foi elaborado por várias mãos, e posso dizer que a
contribuição foi praticamente de toda a sociedade organizada
e interessada no problema do saneamento básico. O seminário
sobre saneamento foi realizado há mais de um ano, e há mais
de um ano o projeto ficou pronto e está tramitando nesta
Assembléia Legislativa com extraordinária lentidão, como
vários outros projetos também frutos de seminários aqui
realizados. Essa lentidão é inexplicável e inaceitável. Vou
tentar explicar este inaceitável.
O Governo do Estado de Minas Gerais até agora tem-se

comportado como profundamente centralizador de suas ações, e
com relação, por exemplo, á questão do saneamento básico,
tomou uma soma vultosa de recursos internacionais para
promover programas no Estado. Podemos citar o Projeto SOMMA,
que tem um volume superior a US$200.000.000,00 para elaborar
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projetos organizados com os municipios e outros coordenados
pelo próprio Estado. O seminário de saneamento básico, como
os demais seminários, teve uma participação da sociedade
civil organizada muito importante, como todo seminário
popular, e originou projetos altamente democratizantes, que
contrariam atividades e interesses do Governo do Estado de
Minas Gerais, O projeto propõe, por exemplo, a criação do
Conselho Estadual de Saneamento Básico, que abre a
possibilidade de participação igualitária da sociedade civil
e lhe garante atividades deliberativas em ações relativas ao
saneamento básico.
Esta Assembléia Legislativa, lamentavelmente, tem-se

comportado como um departamento do Governo e não como um
Poder independente. Como departamento do Governo que tem
aqui maioria esmagadora ao lado do Governador Hélio Garcia,
tem atuado de modo a não permitir tramitar, com a devida
rapidez, os projetos que permitem e ampliam a participação
popular e garantem a democratização deste Estado.
Esta é a realidade que estamos enfrentando. Diante dessa
realidade, podemos prever que este Seminário Aguas de Minas,
que conta com a participação importante da sociedade, de
pessoas altamente influentes, comprometidas e conhecedoras
do assunto, vai produzir, ao seu final, documento que vai
caminhar a passos de tartaruga nesta Assembléia. Somente
quando mudar a concepção do Governo é que poderemos ver
aprovados os projetos, que não são nem de minha autoria nem
da autoria do Partido dos Trabalhadores ou de outros
partidos, mas de autoria do povo de Minas, que tem uma
participação muito restrita neste Governo.
O Sr. Coordenador - Pergunta a ser feita oralmente pelo Dr.
Joaquim Martins. da Assessoria Juridica da FEAM, dirigida ao
Dr. Cld Tomanik.
O Sr. Joaquim Martins - Or. Cid, primeiramente, eu gostaria

de fazer uma afirmação, e, se eu estiver errado, o senhor me
desculpe. Assisti ao senhor dizer duas vezes que o papel
mais importante do órgão ambiental é o de fiscalizar.
Permita-me discordar, porque eu acho que o papel mais
importante do órgão ambiental é o de estabelecer políticas
de controle dos recursos ambientais.
O senhor falou também a respeito de classificação, em
termos de competência. D senhor é de opinião que a
competência não deveria ser de órgãos ambientais para a
classificação de águas de rios etc, porque deveria ser do
órgão de gestão. Mas, quero dizer o seguinte: em nível
nacional, temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente,
composto de todos os segmentos da sociedade civil e de
vários órgãos públicos. No caso especifico de Minas Gerais,
a coisa funciona da mesma maneira: existe uma pluralidade
nas decisões de classificação de águas.
Sendo os recursos, sendo os aspectos principais no
estabelecimento da classificação da qualidade de água
advindos externamente, principalmente no que diz respeito à
proteção de matas e ao controle de efluentes e, sobretudo,
ao estabelecimento de padrões que são feitos pelo órgão
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f 2Q - Terá mais 1/4 (um quarto) da remuneração o
sentenciado que tiver concluido curso de formação
profissional, bem como o que tiver bom comportamento e
progresso na sua recuperação.
Art. 52 - A prestação de serviço pelo sentenciado será de
cunho exclusivamente pedagãgico, com vistas à reintegração
na sociedade, não implicando vinculo empregaticlo, salvo o
trabalho industrial, exercido em fundação, empresa pública
com autonomia administrativa, ou entidade privada, que terá
remuneração igual à do trabalhador livre.
Art. 53 - O contrato de prestação de serviços para o
trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o
Diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida a Comissão
Técnica de Classificação, e o estabelecimento tomador do
serviço, dependendo do consentimento expresso do
sentenciado, nos termos do 3g do art. 36 da Lei Federal n
7.210, de 11 de junho de 1984.
Art. 54 - A remuneração auferida pelo sentenciado no
trabalho externo será aplicada;
1 - na indenização dos danos causados pelo delito, desde

que determinados judicialmente e não reparados por outro
meio;
II - na assistência à familia do sentenciado, segundo a lei

civil;
III - ressalvadas outras aplicações legais, em depósito da

parte restante, para constituição de pecúlio, em caderneta
de poupança mantida por estabelecimento oficial, o qual será
entregue ao sentenciado no ato de ser posto em liberdade.
Art. 55 - A contabilidade do estabelecimento manterá o
registro da conta individual do sentenciado.
Art. 56 - Não podem ser deduzidas da remuneração do
sentenciado as despesas de manutenção e as custas
processuais se ele se distinguir por sua conduta exemplar.
Parágrafo único - A conduta é considerada exemplar quando o

sentenciado manifesta, durante a execução da pena, constante
empenho no trabalho e nas aprendizagens escolar e
profissional, bem como senso de responsabilidade em seu
comportamento pessoal e nas atividades realizadas no
estabelecimento.
Art. 57 - Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores
de 70 (setenta) anos, os que sofram enfermidade que os
impossibilite para o trabalho e a mulher antes e após o
parto, nos termos da legislação trabalhista.
Art. 58 - E obrigatório o repouso semanal, de preferência

no domingo.
Art. 59 - Será concedido descanso de até 1 (um) mês ao
sentenciado não perigoso, de bom comportamento, após 12
(doze) meses continuos de trabalho, dedicação e
produtividade.

Seção III
Da Religião

Art. 60 - Os sentenciados terão direito à liberdade de
crença e culto; esse direito inclui a liberdade de
manifestar a sua religião pelo aprendizado, pela prática e
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aptidões laborativas e capacidade Individual que permitam
atender às responsabilidades sociais do sentenciado.

2 - O trabalho será exercido de acordo com os métodos
empregados nas escolas de formação profissional do meio
livre.
f 3g - Os órgãos das administrações direta e Indireta e as
fundações públicas deverão utilizar o trabalho do
sentenciado sempre que possível, objetivando ajudá-lo em sua
recuperação.
Art. 40 - Á jornada diária de trabalho do sentenciado não

excederá 8 (oito) horas.
ArU 41 - A resistência ao trabalho ou a falta voluntária
em sua execução constituem infração disciplinar, cuja
punição será anotada no prontuário do sentenciado.
Art. 42 - Á classificação para o trabalho atenderá às
capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do
sentenciado e visará à sua ressocialização e formação
profissional, para o reingresso na sociedade.
Art. 43 - Aplica-se no estabelecimento penitenciário a
legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador.
Art. 44 - No trabalho externo, serão considerados, segundo
parecer da Comissão Técnica de Classificação, a
personalidade do sentenciado, os antecedentes e o grau de
recuperação que assegurem a regularidade efetiva na
aplicação dele ao trabalho, bem como o respeito à ordem
pública-
Art. 45 - O sentenciado em regime de semiliberdade poderá,
com autorização judicial, freqüentar, na comunidade,
estabelecimento de ensino ou de formação profissional,
ouvida a Comissão Técnica de Classificação.
Art. 46 - O trabalho fora do estabelecimento será
supervisionado pelo serviço social penitenciário mediante
visita e inspeção no local de trabalho.
Art. 47 - O trabalho externo pode ser prestado nos termos

da Lei Federal flQ 7.210, de 1984.
Art. 48 - 0 sentenciado, no regime semi-aberto, quando em
serviço particular, terá de regressar ao estabelecimento
penitenciário, finca a jornada de trabalho, mas no trabalho
em obra pública poderá pernoitar em dependência da obra, sob
custódia e vigilãncia da direção da entidade, que
mensalmente enviará à penitenciária relatório sobre o seu
comportamento.
Art. 49 - No caso de acidente, falta grave ou evasão,
deverá haver imediata comunicação à penitenciária, perdendo
o sentenciado, nas duas últimas hipóteses, o direito à
prestação de trabalho externo.
Art. 50 - E obrigatório o seguro contra acidente nos
trabalhos interno e externo.
Art. 51 - A remuneração do trabalho do sentenciado, quando
não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela
Comissão Técnica de Classificação. a

l Q - A remuneração será fixada, para o trabalho interno,
em quantia não inferior a 3/4 (três quartos) 'do salário
m 1 n i ff0.



134

Art. 26 - A instrução primária é obrigatória para os
analfabetos, e haverá classe especial para os infradotados,
dando-se ênfase á escolarização do 1Q grau.
Art. 27 - O efetivo da classe normal não excederá 30
(trinta) alunos, e o da classe especial, IS (quinze).
Art. 28 - Dar-se-á especial atenção à instrução primária, à
preparação profissional e á formação do caráter do jovem
adulto.
Art. 29 - Os sentenciados trabalharão em oficina de
aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço
agrícola do estabelecimento, atendendo às suas preferências,
origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual,
inteligência e nível de escolaridade.
Art. 30 - Pode ser instituída, nas penitenciárias, escola

do 2Q grau.
Art. 31 - Será facilitado e estimulado ao sentenciado, nos
termos da lei, fazer curso universitário.
Parágrafo único - A direção da penitenciária manterá
contato com as autoridades acadêmicas para a admissão do
sentenciado.
Art. 32 - E permitida a freqüência a curso por
correspondência, rádio e televisão, sem prejuízo da
disciplina e da segurança.
Art. 33 - A penitenciária pode firmar convênio com entidade
pública ou privada para a realização de curso profissional.
Art. 34 - Será fornecido diploma ou certificado de
conclusão de curso, que não mencionará a condição de
sentenciado.
Art. 35 - Para o bem-estar físico e mental do sentenciado,

serão organizadas, nas penitenciárias, atividades de lazer e
culturais.
Art. 36 - Haverá nas penitenciárias biblioteca, organizada
com livros de conteúdo informativo, educativo e recreativo,
adequados à formação cultural, profissional e espiritual do
sentenciado.
Parágrafo único - Será livre a escolha da leitura e se
proporcionarão condições para o estudo, a pesquisa e a
recreação.
Art. 37 - Os programas de atividades culturais, de lazer e
desportivas serão articulados de modo a favorecer a
expressão diferenciada dos sentenciados-
Art. 38 - Será ministrada, nas penitenciárias, instrução

musical e educação física.
Parágrafo único - A parte prática do ensino musical será
realizada por meio de banda, fanfarra, conjunto instrumental
e grupo coral

Seção Ir
Do Trabalho

Art. 39 - O trabalho é obrigatório para o sentenciado,
exceto quando houver dispensa por motivo de doença ou
prescrição médica.

l - O trabalho penitenciário será racionalizado segundo
critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as
exigências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as
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Art. 14 - A observação médico-psicossocial compreende os
exames biológicos, psicológico e complementares e o estudo
social.
Art. 15 - A observação empirica se realizará no trabalho,
na sala de aula, no refeitório, na praça de esportes e em
toda a vida cotidiana do sentenciado.
Art. 16 - O exame criminológico será realizado no centro de

observação ou na seção de observação do estabelecimento ou
por especialista da comunidade.
Art. 17 - A equipe de observação se reunirá semanalmente,
para apreciar a contribuição de cada exame e, afinal,
redigir o relatório social de síntese.
Art. 18 - O relatório social de síntese, de caráter
interdisciplinar, será levado á Comissão Técnica de
Classificação, que elaborará o programa de tratamento.

Capitulo III
Da Classificação

Art. 19 - Haverá nos estabelecimentos penitenciários uma
Comissão Técnica de Classificação, com o objetivo de
elaborar o programa de tratamento reeducativo e seguir a
evolução da execução da pena.
Art. 20 - A Comissão Técnica de Classificação é presidida
pelo Diretor do estabelecimento e composta, no mínimo, de um
psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, do Chefe da
Seção de Educação e Disciplina e de um representante de
obras sociais da comunidade.
Art. 21 - Compete á Comissão Técnica de Classificação
opinar sobre a progressão ou a regressão do regime de
cumprimento da pena, as medidas de semiliberdade, a remissão
parcial da pena, o livramento condicional e o indulto.
Parágrafo único - No caso de progressão ou regressão de
regime, a Comissão deverá ser presidida pelo Juiz da
Execução, presente o Ministério Público.
Art. 22 - A Comissão Técnica de Classificação proporá o
programa de tratamento reeducativo, com base na sentença
condenatória e no relatório social de síntese do Centro de
Observação ou da equipe interdisciplinar
Art. 23 - O programa individual de tratamento compreenderá
a indicação dos regimes (fechado, semi-aberto e aberto),
estabelecimento adequado, escolaridade, trabalho e
orientação profissional, atividades culturais e esportivas e
medidas especiais de assistência ou tratamento.

Capítulo IV
Dos Elementos do Tratamento Penitenciário

Art. 24 - O tratamento penitenciário se realiza através dos
seguintes elementos ou fatores: instrução, trabalho.
religião, disciplina, atividades culturais, recreativas e
esportivas, contato com o mundo exterior e relações com a
família.

Seção 1
Da Instrução

Art. 25 - Serão organizados, nas penitenciárias, cursos de
formação cultural e profissional, que se coordenarão com o
sistema de instrução pública.
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aprovação. 0 projeto está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 840/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator - Raul

Messias - Jaime Martins - Roberto Amaral
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI No 840/92
Contém normas de execução penal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Título 1
Das Disposições Preliminares

Art. ig - Esta lei regula a execução das medidas privativas
de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção
e a custódia do preso provisório-
Art. 2 - A execução penal se destina à reeducação do
sentenciado e à sua reintegração na sociedade.
Parágrafo único - A execução penal visa, ainda, prevenir a
reincidência, para proteção e defesa da sociedade.
Art. 3g - D sentenciado pode exercer os direitos civis,
políticos, sociais e econômicos, exceto os que forem
incompatíveis com a detenção ou a condenação.
Art. 4g - D regime e o tratamento penitenciário devem
assegurar o respeito e a proteção aos direitos do homem.
Art. Sg - O sentenciado deve ser estimulado a colaborar

voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo.
Art. 6Q - Estado e comunidade são co-responsáveis na
realização das atividades de execução penal.
Art. 7g - Na execução não haverá distinção de caráter
racial, religioso ou político.

Titulo II
Do Tratamento Reeducativo

Capítulo 1
Da Individualização do Tratamento

Art. 8g - O tratamento reeducativo consiste num conjunto de
medidas médico-psicológicas e sociais que visam à reeducação
do sentenciado e ã sua reintegração na sociedade.
Art. 9g - O tratamento reeducativo será individualizado e

corresponderá à personalidade de cada sentenciado.
Art. 10 - O sentenciado está sujeito ao exame

criminológico, para verificação de carência físico-psiquica
e outras causas de inadaptação social
Art. 11 - Com base no exame criminológico, serão realizados

a classificação e o programa de tratamento.
Art. 12 - A colaboração do sentenciado na observação
psicossocial e no processo de seu tratamento é voluntária-
Art. 13 - A observação do sentenciado se fará do Inicio ao
fim da execução da pena.

Capitulo II
Da Observação Psicossocial
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Conc 1 usão
Pelos motivos expostos, concluimos pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.626/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1,
redigida na forma seguinte.

EMENDA No 1
No texto do Projeto de Lei no 1.626, onde se lê:
Sindicato dos Servidores das Prefeituras Municipais de

Cataguases, Astolfo Outra, Santana de Cataguases, Itamarati
de Minas e Dona Euzébla, leia-se:
"Sindicato dos Servidores das Prefeituras Municipais de

Cataguases, Astolfo Dutra, Santana de Cataguases, Itamarati
de Minas e Dona Euzébia - SINSERPU/Cataguases".
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.657/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.657/93, do Deputado Agostinho Patrus,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE-RP -
• com sede no Municipio de Rio Piracicaba.
Publicada em 18/9/93, foi a proposição encaminhada,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua normal tramitação. Em atendimento
ao que dispõe o Regimento Interno, cabe-nos, agora, emitir
parecer para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade tem pautado sua atuação por relevantes serviços
na área da educação dos excepcionais, permitindo a estes uma
adequada integração na sociedade.
Consideramos, pois, extremamente meritória a proposta de

concessão do título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.657/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 840/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
contém normas de execução penal.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do ng 1

ao 13, 15 e 16, e com a Subemenda ng 1 á Emenda ng 14.
Agora, nesta fase regimental, volta o projeto a esta
comissão, a fim de ser examinado no 2g turno e elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela, aperfeiçoada com as referidas emendas, não encontra
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua
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Souza - 'Nenzinho' - ao trecho da Rodovia MG-464 que
interliga os Municípios de Sacramento e Conquista.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso ,"b', do
Regimento Interno, a proposição foi distribuída às comissões
competentes para ser objeto de apreciação.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade da matéria.
Por seu turno, esta comissão procede ao exame do mérito do

projeto.
Fundamentação

A proposição tem por escopo homenagear o Sr. Arsênio
Rodrigues de Souza, ex-Prefeito de Conquista, falecido em
21/5/91, escolhendo o seu nome para a denominação do trecho
da Rodovia MG-464 que interliga os Municipios de Sacramento
e Conquista.
Segundo esclarecimentos do autor do projeto, trata-se de um
cidadão que dedicou bons anos de sua vida à militância
política, tendo como metas prioritárias a promoção da saúde
e da educação e a construção de moradia para seus
conterrâneos, que o chamavam carinhosamente de "Nenzinho".
Por essas razões, corroboramos o entendimento de que a

proposição em pauta, ao perpetuar a lembrança do Sr. Arsênio
Rodrigues de Souza, ressalta as suas qualidades e os
relevantes serviços por ele prestados à comunidade.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.377/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.626/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 projeto de lei em epígrafe. do Deputado Tarcisio
1-fenriques, visa a declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores das Prefeituras Municipais de Cataguases,
Astolfo Dutra, Santana de Cataguases, Itamarati de Minas e
Dona Euzébia, com sede no Município de Cataguases
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Vem, agora,
a esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
o sindicato em apreço visa a congregar os servidores de
várias Prefeituras Municipais na defesa dos seus legítimos
interesses, tendo por isso inegável alcance social.
Faz jus, portanto, o sindicato à declaração de sua
utilidade pública; contudo, por força do art. 110 do
estatuto do referido sindicato, no qual consta a sua sigla,
omitida no projeto, cumpre-nos apresentar a Emenda nQ 1, que
corrige o nome do sindicato.
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documentação" comprobatória da materialidade dos crimes
supostamente cometidos pelo Deputado Paulo Pettersen.
Daí a previsão expressa no Regimento Interno da Câmara dos
Deputados sobre a necessidade de a solicitação para
instaurar processo criminal contra Deputado Federal ser
instruída com a cópia integral dos autos da ação penal
originária ou do inquérito policial (art. 249).
Por fim, vislumbra-se outra questão relacionada com as
normas do processo, que também tem inteira aplicação no
caso.
As exigências da nossa legislação processual, no que toca á
autenticidade dos documentos apresentados no processo, são
bastante claras. E a autenticidade que confere certeza legal
da veracidade da documentação.
Por isso, o Código de Processo Penal dá á fotografia ou à
fotocópia do documento o mesmo valor do original tão-só se
esta estiver devidamente autenticada (art. 232, parágrafo
único, do Código de Processo Penal
No mesmo sentido estabelece o art. 365, Inciso III, do
Código de Processo Civil, que fazem a mesma prova que os
originais as reproduções de documentos públicos, desde que
autenticados ou conferidos com os respectivos originais.
Sob este aspecto vem maculada a solicitação, uma vez que
instruída com fotocópia da denúncia sem a devida
autenticação-
Para que seja cumprida a legislação vigente e se evite, "a

posteriori", a argüição de nulidade em prejuízo do mérito da
causa, é que se fazem necessárias as providências que a
seguir apontamos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela deliberação preliminar da
possibilidade da concessão da licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Paulo Pettersen, nos
termos do art. 57, ri, 'a", da Resolução nQ 5.065, de
31/5/90, em virtude de não tratar o pedido de licença de
crimes circunscritos ao âmbito da imunidade conferida ao
Deputado pelo "caput" do art. 56 da Constituição do Estado
Opinamos, ainda, pela solicitação ao egrégio Tribunal de
Justiça do fornecimento da cópia autenticada da denúncia,
dos documentos que a fundamentaram, bem como do
interrogatório do Deputado denunciado, aplicando-se o
disposto na alínea "c", inciso II, do art. 57, do Regimento
interno, a partir do recebimento, por esta Comissão, da
documentação acima mencionada:
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, Relator -

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

Ng 1.377/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n
1.377/93 objetiva dar a denominação de Arsênio Rodrigues de
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Interpretando-se de forma sistemática o nosso Regimento
Interno, vê-se a necessidade da denúncia ser instruída com
todos os documentos que lhe serviram de fundamento.
Com efeito, para que esta Casa afira a idoneidade do
pedido, deve ela avaliar não apenas os aspectos políticos da
questão, mas também os jurídicos que o caso comporta. Nossa
função não é exclusivamente política e não pode limitar-se a
analisar a conveniência ou não da concessão da licença, sem
proceder ao exame de fundo da acusação.
No seu magistério sobre o tema, o Prof. Raul Machado Horta

assim se manifesta:
"As Câmaras não concluem pela culpabilidade ou inocência do

parlamentar. O exame da matéria, por ocasião do pedido tem
por finalidade verificar se o processo atende aos
pressupostos que podem justificar a concessão de licença. E
a complexidade de tal inspeção não se esgota no aspecto
político, no qual se deteve Pimenta Bueno, nem se reduz á
apreciação da conveniência do procedimento, que mereceu
destaque no comentário de Pontes de Miranda. E certo que o
órgão legislativo dispõe da competência discricionária para
conceder ou não a licença. Mas, ao proceder num sentido ou
no outro, deve oferecer as razões de sua conduta, deduzindo
os fundamentos jurídicos e políticos que inspiraram a
decisão ("Imunidades parlamentares do deputado estadual!!,
Imprensa Oficial, Belo Horizonte, 1967, p. 19).
O Deputado Prado Kelly, em parecer exarado sobre um famoso

caso do direito parlamentar brasileiro, entende que, para se
resolver tal matéria com conhecimento de causa, tem o
parlamento a obrigação de verificar se: "com base nos
elementos recolhidos e fornecidos pela acusação, há razões
justificadas e leais para dar a licença, ou se, ao
contrário, a imputação não resulta de instrução séria ou
fundada. Há, pois, que compulsar, apreciar, ponderar os
elementos indiciários e probatórios já existentes. Há que
estudar o inquérito e avaliar o merecimento de suas peças"
("Diário do Congresso Nacional" - Seção 1 - 10 de maio de
1957, p. 2723).
No mesmo sentido é a opinião de Pedro Aleixo, que recomenda
ao parlamento que procure certificar-se "da existência do
crime e da indicação de elementos seguros que indigitem o
congressista como autor dele" ("Imunidades Parlamentares",
"Revista Brasileira de Estudos Políticos da Faculdade de
Direito da UFMG", 1961, p. 91).
Não é outro o sentido das disposições regimentais que

garantem o direito de defesa ao Deputado denunciado e
estabelecem o contraditório, antes da manifestação final
desta comissão.
No exercício de defesa, obrigatória por sinal, o Deputado

ou seu defensor dativo pode examinar o mérito da acusação
com base em seus fundamentos fáticos e juridicos, o que só
será possível, sem nenhum cerceamento, se lhe for garantido
o acesso a toda a documentação que instruiu a referida
acusação. A própria denúncia faz referência a'"farta
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Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o
referido Deputado, devido a atos por ele supostamente
praticados durante o cumprimento do seu mandato como
Prefeito do Municipio de Carangola, no período compreendido
entre 1983 e 1987-
Instruída com a cópia da denúncia, foi a solicitação de
licença recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa e
encaminhada a esta comissão, para que seja submetida a
exame, nos termos dos arts. 55 e seguintes do Regimento
Interno.

Fundamentação
A solicitação de licença para instaurar processo criminal
contra o Deputado Paulo Pettersen encontra fulcro nos arts.
53, 1, e 27, f l, ambos da Constituição da República,
que estendem expressamente aos Deputados Estaduais as regras
aplicáveis aos membros do Congresso Nacional relativas a
imunidades e perda de mandato.
Tais regras foram explicitadas em nossa Carta Estadual, que
prevê a necessidade de prévia autorização da Assembléia
Legislativa para que possam os seus membros ser processados
criminalmente (art. 56, 1Q).
A tramitação do pedido de licença está disciplinada na
Resolução nQ 5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno desta Casa.
Nos termos do art. 57, inciso II, alinea "a do Regimento
Interno da Assembléia, no caso de solicitação de licença,
deve esta comissão, preliminarmente, deliberar sobre a
possibilidade de sua concessão, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do
Estado.
O referido dispositivo constitucional versa sobre as
imunidades parlamentares, identificando dois tipos de
imunidades: a real ou material e a processual ou formal.
A primeira, também denominada de inviolabilidade
parlamentar, protege as opiniões, as palavras e os votos dos
membros do parlamento no exercicio do seu mandato. A
segunda, de cunho processual, ampara a liberdade pessoal do
Deputado nos casos de prisão ou processo criminal.
Evidentemente não se trata, no caso, de imunidade material

já que a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra
o Deputado Paulo Pettersen versa sobre fatos ocorridos
anteriormente a sua vida parlamentar, quando ainda era Chefe
do Poder Executivo do Municipio de Carangola.
Ademais, os crimes contra ele elencados na denúncia estão
tipificados no art. lg. incisos 1, II, Irr, IV, v, IX, xr.
do Decreto-Lei no 201. de 27/2/67. fora, portanto, dos
limites da inviolabilidade parlamentar prevista no "caput"
do art. 56 da Constituição do Estado.
Não se verificando a hipótese de inviolabilidade
parlamentar e considerando o art. 57, ir, 'c" do Regimento
Interno, cabe a esta comissão fornecer cópia do pedido de
licença ao Deputado denunciado, concedendo-lhe o prazo de 15
dias para apresentar defesa escrita e indicar provas.
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Secretário do Trabalho, Dr. Arlindo Porto; a Ora. Edna
Angelo Montou, Superintendente de Planejamento e
Coordenação da Secretaria da Justiça, que vem representando
o Secretário da Justiça, Dr. Mário Assad; os Drs. Paschoal
da Paixão Comes Filho, Presidente da Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor - FEBEM -; Luis Carlos Gambogi,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente; e Rõmulo de Carvalho Ferraz, Promotor de
Justiça e Assessor da Coordenadoria das Promotorias de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; e a Sra.
Gláucia Sander, Assessora Executiva da Frente dos Direitos
da Criança e do Adolescente, que discorrerão sobre os
recursos orçamentários de 1994 destinados aos programas de
atendimento á criança e ao adolescente. Após a exposição dos
convidados, abre-se amplo debate entre os parlamentares e
autoridades presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Também participam dos debates as Sras. Alice
Magda Gontijo Coelho, Assessora Pedagógica da Associação ao
Movimento de Educação Popular Paulo Englert - AMEPPE - e
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Belo Horizonte; Maria Margareth Pereira,
Assessora Juridica da Pastoral do Menor da Arquidiocese de
Belo Horizonte e representante do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte;
Maria das Graças Fonseca Cruz, representante do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Kátia
Rochael Rodrigues, Coordenadora do Programa Emergencial para
Meninos e Meninas de Rua. A seguir, o Presidente recebe
proposta de emenda da Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM -, apresentada pelo Dr. Paschoal da Paixão
Ganes Filho, e aproveita a oportunidade para solicitar ás
demais autoridades que enviem a esta comissão as propostas
de emenda para o Orçamento de 1994 até o dia 4 de novembro
próximo. Em virtude da falta de "quorum", o Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, esclarece que não é possivel
dar prosseguimento aos trabalhos; agradece o comparecimento
das autoridades e demais participantes, convoca os Deputados
que compõem esta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Presidente - Márcio Miranda - Geraldo

Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR PROCESSO
CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Foi encaminhado a esta Casa, em 10/12/92, oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador
José Fernandes Filho, contendo a solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Paulo César de
Carvalho Pettersen.
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Presidente passa á 2a parte da reunião, com discussão e
votação de proposições da comissão e apresenta requerimento
em que solicita sejam convidadas a comparecer á audiência
pública dessa comissão, com a finalidade de debaterem sobre
os recursos orçamentários de 1994 destinados aos programas
de atendimento á criança e ao adolescente, as seguintes
autoridades: Dr. Mário Assad, Secretário da Justiça; Dr.
Arlindo Porto, vice-Governador do Estado de Minas Gerais;
Dr. Pascoal da Paixão Gomes Filho, Presidente da Fundação
Estadual do Sem-Estar do Menor; Dr. Luis Carlos Gambogi,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Dr. Ivan Merhi, Coordenador das Promotorias de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Dr.
Tarcisio Martins, Juiz da Infância e da Adolescência; Dra.
Márcia de Souza Almeida, Presidente da Fundação Educacional
Caio Martins - FUCAM - ; Sr. Antônio Aurélio de Oliveira
Costa. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e a Sra. Gláucia Sander, Secretária
Executiva da Frente dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Em virtude de o requerimento ser de autoria do
Presidente da Comissão, Deputado Adelmo Carneiro Leão, este
passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda, que submete
a proposição a votação, sendo aprovada por unanimidade.
Reassumindo os trabalhos, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
passa á discussão e á votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: com parecer
favorável do Relator, Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de
Lei nQ 1.504/93, no 2Q turno; e com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Márcio Miranda. os Projetos de Lei ns
1.543 e 1.544/93, ambos no 1Q turno. Submetidos a discussão
e a votação, cada um por sua vez, são aprovados os referidos
projetos. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca-os para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Dilzon

Meio.
ATA DA 44 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
oito de outubro de mil novecentos e noventa e três,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Márcio Miranda e Dilzon Melo (substituindo
este ao Deputado José Braga, do POT, por indicação da
Liderança do BRD), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência esclarece que esta
reunião se destina a ouvir o Dr. José Soter Figueroa,
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria
do Trabalho, que vem representando o Vice-Governador e
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proposta de trabalho oferecida pela comissão, no que diz
respeito a hortas comunitárias. O Presidente esclarece que
a finalidade da reunião é ouvir a Dra. Lúcia Maria Lins
Zilier, representante do Dr. Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB; convida-a para tomar assento à mesa e
passa-lhe a palavra. A convidada discorre sobre o trabalho
que vem sendo desenvolvido pela comissão criada pela OAB
para participar da campanha contra a fome e pela cidadania,
esclarecendo que as propostas da comissão não se limitam à
coleta de alimentos, mas propõem políticas e estratégias em
várias áreas, tais como a agrícola, a habitacional, a
educacional, etc. O Deputado Agostinho Patrus tem que se
ausentar da reunião, e o Deputado Jorge Hannas passa a
representá-lo. A Dra. Lúcia Ziller sugere ao Presidente que
seja ouvido pela comissão o seu assessor. Dr. José de Araújo
Nobre, o qual, convidado a fazer parte da Mesa, presta
esclarecimentos sobre as propostas da OAB na área da
habitação e na área rural. Encerradas as exposições, a
Presidência abre a discussão. Participam dos debates os
Deputados Jorge Hannas, Geraldo da Costa Pereira e Marcos
Helênio e os convidados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Marcos Helênio sugere que seja
proposta para o Orçamento de 1994 a criação de um fundo de
combate à fome, com um projeto especifico para geração de
rendas e empregos. O Dr. José Nobre explica que o projeto
elaborado pela comissão da qual faz parte, juntamente com a
Dra. Lúcia. deverá ser examinado pelo Conselho da 048 e
manifesta o desejo de que, após a aprovação das propostas
pelo referido conselho, eles possam participar de outra
reunião da comissão, para oferecerem maior contribuição.
Fica definido que as duas propostas serão analisadas e
votadas na próxima reunião. O Presidente passa à palavra á
Dra. Lúcia Ziller, que tece as suas considerações finais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados pelos valiosos subsídios trazidos aos trabalhos,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 26/10/93. terça-feira, às 15 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Agostinho Patrus - Alvaro

Antônio - Marcos Helênio.
ATA DA 27ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelrno Carneiro Leão, Márcio Miranda,
Geraldo Rezende e Antônio Genaro, membros da comissão
supracitada. Está presente, também. o Deputado João Batista.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Márcio Miranda que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o
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Leão. A Presidência procede à leitura de requerimento do
Deputado José Leandro, Relator do Projeto de Lei ng
1.237/93, que solicita seja convertido esse projeto em
diligência ao IPSEMG, o qual é deferido. Na seqüência dos
trabalhos, a Presidência passa à fase de discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Receberam pareceres favoráveis do Relator,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei flQ5
1.090/92, este na forma do vencido no lg turno, 1-093/92,
ambos no 2c, turno, 1.414 e 1.516/93, ambos no lg turno.
Receberam pareceres favoráveis do Relator, Deputado José
Leandro, os Projetos de Lei ngs 1.395. 1.417, 1.471/93, este
na forma do vencido no lg turno, 1.503/93, todos no 2g
turno, 1.537/93, no lg turno. Receberam pareceres favoráveis
do Relator. Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ngs
1.458/93, no 2g turno, 1-529, 1.571, 1.587 e 1.534/93, este
com a Emenda ng 1, todos no lg turno. Receberam pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Projetos
de Lei nQs 1.429 e 1.464/93, ambos no 2g turno e na forma do
vencido no lg turno. Submetidas a discussão e a votação,
cada uma por sua vez, são essas matérias aprovadas. A
seguir, o Deputado Jorge Eduardo solicita seja convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei ng 1.490/93, o que é
deferido pela Presidência O Presidente passa á discussão
e à votação dos Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 1.040/92, 1.370 e 1.384/93, os quais são
aprovados. 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, 27 de outubro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão - Wilson Pires - José Leandro.
ATA DA 39 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 um
de outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Agostinho
Patrus e Geraldo da Costa Pereira (substituindo este ao
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do
BRD), membros da comissão supracitada. Na ausência do
Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Marcos Helênio
assume a Presidência e, havendo número regimental, declara
abertos os trabalhos. Neste momento, o Deputado Alvaro
Antônio comparece à reunião e passa a compor o "quorum". O
Presidente solicita ao Deputado Agostinho Patrus que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a
Presidência comunica aos membros presentes o recebimento de
ofícios enviados pelas Prefeituras Municipais de Alvorada de
Minas, São Roque de Minas, Selo Horizonte, Astolfo Dutra,
Piau, Pocrane, Bandeira e Novo Cruzeiro, em resposta à
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encaminhadas a esta comissão pelas entidades interessadas, e
informa que as referidas entidades subsidiarão a apreciação
do projeto de lei de que trata o assunto a ser encaminhado
pelo Executivo. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados a comparecer
a comissão os Secretários de Estado da Saúde, do
Planejamento e da Fazenda, a fim de subsidiar a discussão do
Projeto de Lei no 1.697/93, que contém a proposta
orçamentária para o exercido de 1994. no que tange á área
de saúde. O Deputado requer ainda seja convidado o
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIO-
para dispor sobre a política de segurança da empresa.
Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são essas
proposições aprovadas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta outro requerimento em que solicita o
comparecimento, a reunião da comissão, do Dr. José Soter de
Figueiroa Neto, Superintendente de Planejamento e
Coordenação da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social, e de um representante dos funcionários da
Secretaria, por meio do movimento SETAS na luta, para
discorrerem sobre o Projeto de Lei ng 1.441/93, que dispõe
sobre as subvenções sociais. Considerando que o mencionado
projeto consta na pauta, o Presidente posterga a sua
apreciação para a fase de discussão do parecer do
mencionado projeto. Ato continuo, o Presidente convida a
participar da reunião o Sr. Lúcio Guterres, Diretor de
Saúde e Segurança do SINDIELETRO-MG, e o Dr. José Afonso
Cabral, Médico do Trabalho do SINDIELETRO-MO. O Sr. Lúcio
discorre sobre os acidentes de trabalho e sobre a política
de segurança no trabalho. Os Deputados Wilson Pires e Adelmo
Carneiro Leão fazem uso da palavra para discutir sobre a
questão de segurança na gerência de riscos existentes nas
áreas de trabalho na CEMIG. A seguir, o Presidente passa á
discussão e à votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge
Eduardo passa a ler o Parecer para o lg turno do Projeto de
Lei ng 1.441/93, do Deputado Agostinho Patrus, que dispõe
sobre a concessão de subvenções sociais, e conclui pela
aprovação do parecer na forma do Substitutivo ng 1. Os
Deputados discutem amplamente esse projeto. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento solicitando o
adiamento da discussão do parecer. Submetido a votação, é
esse requerimento rejeitado. A Presidência submete a votação
o requerimento apresentado anteriormente pelo Deputado
Adelmo Carneiro Leão, em que solicita sejam convidados a
comparecerem à comissão o Dr. José Soter de Figueiroa Neto,
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria
de Estado do Trabalho e Ação Social, e um representante dos
funcionários da Secretaria, para discorrerem sobre o Projeto
de Lei ng 1.441/93, que dispõe sobre as subvenções sociais.
Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. A
Presidência encerra a discussão e submete a votação o
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.441/93, o qual ê
aprovado com voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro
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proceder à investigação "in loco" de conjuntos habitacionais
ali existentes. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
apresenta dois requerimentos, solicitando várias Informações
às Prefeituras Municipais das cidades de Uberlândia,
Varginha, Montes Claros, Itaúna e Bocaiúva, e às
Superintendências Regionais - SUREG/s - da Caixa Econômica
Federal nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de
Fora, conforme consta nas notas taquigráficas. Submetidos a
votação, são os requerimentos aprovados. Mediante a
concordância de todos os membros, fica definida viagem a
Uberlândia e Varginha, nos dias 4 e 5 de novembro,
respectivamente. A Presidência solicita à assessoria que
tome todas as providências necessárias referentes à viagem.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da comissão para
as reuniões extraordinárias e as visitas a conjuntos
habitacionais a serem realizadas nas cidades acima
mencionadas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993-
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio - Gilmar Machado.
ATA DA 77g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da comissão
supracitada. Encontram-se presentes também os Deputados
Márcio Miranda, Hely Tarquinio e Anderson Adauto. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio
Miranda que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Na fase de leitura da correspondência, a Presidência
transmite aos parlamentares o convite do Dr. Carlos César
Aguiar Brito, da Comissão Organizadora do VIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia Toráxica, para participarem do evento
no período de 30/10 a 3/11 próximo. A seguir, lê as
correspondências, em que a Associação Médica Brasileira de
Minas Gerais, a Sociedade Mineira de Pediatria e a Visão
Mundial cumprimentam a Comissão de Saúde e Ação Social pela
iniciativa de apresentar o Projeto de Lei nQ 1.639/93, que
assegura a triagem metabólica para diagnóstico de
fenilcetonúria e hipotireoidismo congénito e o exame de
cariótipo para os casos indicados. A seguir o Presidente
informa que a comissão recebeu avulso do Projeto de Lei n
1.697/93, que contém a proposta orçamentária do Estado, para
o exercício de 1994, e esclarece que o prazo para o
recebimento de emendas a esse projeto foi prorrogado até o
dia 4 de novembro próximo. A Presidência encerra a la parte
dos trabalhos e passa à discussão e votação de proposições
da comissão, O Deputado Wilson Pires presta esclarecimentos
aos presentes sobre as sugestões para elaboração do
anteprojeto de reestruturação da FHEMIG, as quais foram
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aprovados. Reassumindo os trabalhos, o Presidente coloca em
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 1.229. 1.349 e 1.418/93, que, também,
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, 20 de outubro de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Ambrõsio

Pinto.
ATA DA Ig REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE GO (SESSENTA) DIAS, VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS
CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, A PARTIR DE 1990, PELOS PROGRAMAS COOPHAB, PAIH, PEP
E PRO-AREA5, FINANCIADOS PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, EM
VIRTUDE DO GRANDE NÚMERO DE DENUNCIAS REFERENTES AOS MESMOS,
AS QUAIS VÃO DESDE O SUPERFATURAMENTO ATE A QUALIDADE DAS
CONSTRUÇÕES
As onze horas e dez minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Anderson Adauto. Márcio Miranda,
Dilzon Melo e Gilmar Machado, 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. A seguir, o Presidente acusa o
recebimento da seguinte documentação: 1 - resoluções do
Seminário sobre Aplicação de Recursos do FGTS em Habitação e
Saneamento, realizado no dia 16/8/93, 2 - principais
denúncias levantadas junto a conjuntos habitacionais
localizados nas cidades de ttaúna, Bocaiúva, Montes Claros e
Uberlândia, devidamente comprovadas, 3 - correspondência da
Coordenação Estadual em Defesa dos Mutuários dos Conjuntos
Habitacionais Populares, enviada ao Sr. Haroldo Dias Lanza,
Gerente de Hipoteca e Habitacão da Caixa Econômica Federal,
onde são apresentadas propostas para solução e
esclarecimento das situações levantadas, referentes aos
empreendimentos da Superintendência Regional da CEF em Belo
Horizonte; 4 - Controle de Empreendimentos pela SUREG, de
Uberlândia. A Presidência esclarece que a reunião destina-se
a dar continuidade aos trabalhos da comissão e passa a
palavra ao Relator, Deputado Gilmar Machado, que, de posse
da documentação recebida das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Defesa Social, apresenta propostas para
serem discutidas. O Deputado Anderson Adauto suspende a
reunião por 20 minutos para que essas propostas sejam
analisadas, bem como as sugestões dos demais membros da
comissão. Reabertos os trabalhos, o Deputado Márcio Miranda
apresenta requerimento solicitando ao Presidente desta Casa
seja prorrogado por 30 dias o prazo de funcionamento desta
comissão, e o Deputado Dilzon Meio apresenta requerimento
solicitando seja definida uma visita desta comissão às
cidades de Uberlândia e Varginha, com a finalidade de
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supracitado dispositivo regimental, o Presidente convoca os
membros desta comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada às 141h15min deste mesmo dia,
com a finalidade de apreciar, no 1Q turno, os pareceres dos
Relatores sobre o Projeto de Lei flQ 1.645/93, de autoria do
Governador do Estado, tendo em vista estar a matéria em
regime de urgência. Logo após, agradece a presença dos
parlamentares, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Bonifácio Mourão - José
Remato - Jorge Eduardo - Jaime Martins - Agostinho Patrus.
ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Elisa
Alves, Gilmar Machado, Ambrósio Pinto e Antônio Pinheiro
(substituindo este ao Deputado Francisco Ramalho, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cõssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a comissão
recebeu o avulso do Projeto de Lei nQ 1.679/93, que 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 exercicio de 1994 e esclarece
que o prazo para recebimento de emendas desse projeto foi
prorrogado até o dia 4 de novembro próximo. A seguir, o
Presidente passa á 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 da
Relatora. Deputada Elisa Alves, os Projetos de Lei ns
1-241/93, na forma do vencido no 1Q turno: 1.486/93 e
1.507/93, todos no 2o turno. Com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Gilmar Machado, os Projetos de Lei ngs
1-388/93, na forma do vencido no lQ turno, 1.450/93, ambos
no 2Q turno e 1.366/93, no lo turno. Com pareceres
favoráveis do Relator. Deputado Ambrósio Pinto, os Projetos
de Lei nQs 1.479 e 1.500/93, no 2Q turno, e 1.540/93, no l
turno. Com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
Francisco Ramalho, os Projetos de Lei ns 1.430 e 1.439/93,
ambos no 2Q turno e na forma do vencido no 1Q turno,
1.431/93, este com a Emenda nQ 1, também, no 2Q turno, e
1.528/93, no lo turno. Submetidas a discussão e votação,
cada uma por sua vez, são aprovadas essas proposições. Após
a emissão de pareceres favoráveis á aprovação dos Projetos
de Lei ngs 1.505/93, pelo Relator, Deputado Ambrósio Pinto;
1.541 e 1.542/93. pelo Relator, Deputado Francisco Ramalho,
todos no lQ turno, o Deputado Cóssimo Freitas passa a
Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto. Este, por sua vez,
submete a discussão e votação os referidos projetos, que são
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Wanderley Ávila - falecimento do Sr. José Martinez Santana.
em Pirapora: José Braga - falecimento do Sr. Natalino José
de Freitas, em Mato Verde: José Leandro - falecimento do
Con. José Renato Peixoto Vidigal; e Jaime Martins
falecimento do Sr. Lindorito Prata Lima. em Itaguara.
(Ciente- Oficie-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 amanhã, dia 9, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 33a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Jorge
Hannas, Jorge Eduardo e Adelmo Carneiro Leão (substituindo
estes três últimos, respectivamente. aos Deputados Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende e Reinaldo Lima, por indicação das
Lideranças do PFL. PMDB e PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; e Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias, José Renato e Agostinho Patrus
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar, no
1Q turno, os pareceres dos Relatores sobre o Projeto de Lei
ng 1.545/93, que autoriza o Poder Executivo a refinanciar,
junto à União, as operações de crédito interno de
responsabilidade da administração direta e indireta do
Estado de Minas Gerais junto a órgãos e entidades
controladas, direta ou indiretamente, pela União, de autoria
do Governador do Estado. Em seguida, o Presidente avoca a si
a relatoria do projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça e designa o Deputado José Renato para relatar a
matéria pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Encerrada a Ia parte dos trabalhos, passa-se à
2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Os Relatores, Deputado Célio de
Oliveira, pela Comissão de Constituição e Justiça, e José
Renato, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, solicitam, cada um por sua vez, sejam
distribuídos avulsos de seus pareceres, observado o disposto
no art. 136, 2g, do Regimento Interno. Nada mais havendo a
ser tratado e usando das atribuições que lhe confere o
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Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 462a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: ABERTURA - lii PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley
Ávila, José Braga. José Leandro e Jaime Martins - 2a Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Baldonedo Napoleão - Célio de
Oliveira - Côssimo Freitas - Edward Abreu - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Ivo José - Jaime Martins - João Batista
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria
Pinto - Maria Elvira - Maria Olivia - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los -
Tarcísio Henriques - Wellington de Castro - Wilson Pires.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lè PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lg Fase
Ata

- O Deputado José Braga, 2g Secretário ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

COMUNICAÇÕES
- São também apresentadas comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, José Braga, José Leandro e Jaime Martins.
A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente-
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

dos Deputados Wanderley Avila, José Braga, José Leandro e
Jaime Martins.

2g Fase
A Sra. Presidente -Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações de Lideranças e a
pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
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Art. 16 - 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 milhões
duzentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 30 e seu parágrafo único da Lei ng 10.561,
de 27 de dezembro de 1991.
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Art. 10 - Os Escritórios Regionais do Instituto Estadual de
Florestas - JEF -, a que se refere o inciso VII do art. 7g
da Lei ng 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 Biodiversidade;
e) Gerência Técnica Regional de Monitoramento e Controle;
e.l) Seção Regional de Cadastro e Registro;
f) Gerência Técnica Regional de Administração e Finanças;
f.l) 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 art. 26 da Lei nQ 10.561, de 27 de dezembro de
1991, fica acrescido do 4g, com a seguinte redação:
"Art. 26- ...............................................
€ 4Q - Tratando-se de penalidade prevista no inciso 1 do

art. 25, o pedido de reconsideração, de que trata o
parágrafo anterior, será dirigido ao Conselho 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 art. 25, também desta lei.".
Art. 13 - O inciso ilI do art. 9Q da Lei nQ 10.850, de 4 de

agosto de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9 - .. .............................................
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 art. 12 da Lei flQ 10.312. de 12 de
novembro de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - ...............................................
II - multa de 1 (uma) até 500 (quinhentas) IJPFMG, agravada
no caso de reincidência específica, na forma do
regulamento.".
Art. 15 - Ficam criados, na estrutura básica da Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM -, de que trata o
Anexo XV da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de 1993, 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.
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Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O Anexo xxri da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, substituído nos termos do art. 17 da Lei ng 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 art. 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. 3g - A Lei ng 10623, de 16 de janeiro de 1992, fica
acrescida do Anexo XXXVIII, a que se refere o seu art. 2g,
conforme o Anexo III desta lei, observada a vigência nele
indicada.
Art. 4g - D Anexo 1 da Lei ng 10.594. de 7 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo IV desta lei.
Art. S - Ficam criados, no Anexo II a que se refere o

art. 9Q da Lei ng 10594, 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 1
(um) de Médico do Trabalho, no Grupo de Nível Superior, e 1
(um) de Técnico em Agrimensura, no Grupo de Nível do 2g
grau.
Art. 6Q - 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. 7Q - 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 - RIJRALMINAS -
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 - D 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 á homologação da Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.
Art. 9g - D 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 de
agosto de 1993, passa a ser posicionado no nível VII, grau
1, da tabela de vencimento do Anexo VII desta lei.
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entidade citada no requerimento, e da Emenda nQ 2, para
conceder aos termos da proposição maior clareza.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flQ 4.803/93, com as Emendas ns 1 e 2 a seguir apresentadas.
EMENDA NQ 1

Substitua-se a

 

 expressão "Hospital Cardiominas" por
"Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINÂS".

EMENDA Ng 2
Substitua-se a expressão "dessa Egrégia Corte" por "daquela
egrégia Corte.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 4 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - José

Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.704/93
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 dOTEF, do IMA e da Ruralminas e
dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com a Emenda nQ 1.
Agora, volta a matéria a esta comissão, a fim de ser
examinada no 2Q 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 exame,
aperfeiçoada com a referida emenda, 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 tal lei
autoriza, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng
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.
Por outro lado, a proposição em tela visa à valorização dos
servidores do tEF, do IMA e da Ruralminas e a beneficiar o
setor rural com um atendimento mais eficiente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.704/93, no 2g turno, na forma do vencido no lo
turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, Relator -

Raul Messias - Jaime Martins - José Renato.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.704/93
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos valores

dos vencimentos dos servi-dores do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, do Luistituto Mineiro de Agropecuária -
IMÃ -, da Fundação Rural Mineira - Colonização e



112

atribuida á Assembléia Legislativa de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta.
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição
caracteriza-se como conveniente e oportuna, tendo em vista
que as informações a serem fornecidas por seu intermédio
constituirão subsidio à ação fiscalizadora do Poder
Legislativo no que se refere ao efetivo cumprimento de
dispositivo constitucional que determina o repasse de
recursos à FAPEMIG.

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.742/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - José

Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho -
Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.803193
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em
8/10/93. Solicita o parlamentar seja formulado pedido de
informação ao Presidente do Tribunal de Contas,
consubstanciada no envio, a esta Casa, de estudo técnico de
engenharia referente aos custos do Instituto do Coração de
Minas Gerais - CARDIOMINAS.

Fundamentação
D pedido de informação a autoridades estaduais está
previsto no art. 245, XII, do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa, submetendo-se o respectivo
requerimento ao parecer da Mesa da Assembléia, por força do
art. 246, c/c o art. 80. VIII, 'd", do aludido estatuto.
A Constituição Estadual, no art. 62, XXXI, elenca, como
competência privativa da Assembléia Legislativa, a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo.
Estabelece, ainda, no art. 54, § 3Q, que a recusa ao pedido
de informação, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa constituem Infração
administrativa, sujeita a responsabilização.
Consoante esclarece o Deputado Hely Tarquinio, o estudo
técnico de cuja remessa cogita a proposição em exame foi
elaborado por empresa de engenharia especializada, mediante
solicitação do Tribunal de Contas, para subsidiar os
trabalhos da comissão especial constituida nesta Casa para
inventariar e acompanhar as obras do CARDIOMINAS.
Considerando a importância do conhecimento, pela Assembléia
Legislativa, do conteúdo do supracitado documento,
entendemos que a proposição em análise caracteriza-se como
conveniente e oportuna.
Quanto ao aspecto formal, consideramos necessária a
apresentação da Emenda nQ 1, para corrigir a denominação da
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Assembléia Legislativa, sujeitando-se ao parecer da Mesa por
força do comando dos arts, 246 e 80. VIII, "d", do aludido
estatuto. A fiscalização e o controle dos atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta, situam-se
no âmbito da competência privativa da Assembléia
Legislativa, em razão do que estabelece o art. 62. XXXI, da
Constituição do Estado.
Sob o aspecto do mérito, entendemos que a proposição é

conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações a
serem prestadas por seu intermédio constituirão valioso
subsidio para a avaliação, por esta Casa, do cumprimento de
norma federal atinente a matéria de interesse público, qual
seja a qualidade dos serviços prestados por empresa pública
ao consumidor.
Entendemos necessária a apresentação de emenda que retire
do corpo do requerimento referência a dispositivo da
Constituição do Estado, visto que alude a matéria estranha
ao requerimento em exame.

Conclusão
opinamos pela aprovação do Requerimento

emenda a seguir apresentada.
EMENDA Ng 1

essão "do art. 64, 3, da Constituição

da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de

Em face do exposto
nQ 4.739/93, com a

Suprima-se a exp
Estadual e".
Sala de Reuniões
1993
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, Relator -

Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Roberto Carvalho.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 4.742193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, vem á Mesa, para receber parecer, o
requerimento em epigrafe, publicado em 18/9/93. A proposição
objetiva sejam solicitadas informações ao Sr. Secretário de
Estado da Fazenda, consubstanciadas no envio, a esta Casa,
de relatório das decisões tomadas pela comissão especial
constituída pela Resolução Conjunta ng 575/93, acerca do
problema orçamentário da FAPEMIG. A referida comissão
especial é composta por representantes daquela pasta, sob a
coordenação das Secretarias da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração e de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Tem por finalidade a
apresentação de proposta para a transferência de bens
imóveis do Estado para a FAPEMIG, com o fim de ressarcir a
entidade, na hipótese de falta de repasse, nos exercícios
anteriores, dos recursos que lhe são constitucionalmente
assegurados.

Fundamentação
o pedido de informação a autoridades estaduais embasa-se no
art. 245, XII, do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, devendo submeter-se ao parecer da Mesa por
força do disposto nos arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido
estatuto. Decorre da competência constitucionalmente
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem á Mesa,

para receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado
em 16/9/93. Solicita o parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Governador do Estado acerca dos fundamentos
legais do despacho exarado pelo Chefe do Poder Executivo no
dia 8/9/93, quanto á inexigibilidade do processo de
licitação para que o Banco do Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais S.A. celebre contrato com o Banque Indosuez. O
referido contrato tem por objetivo a colocação, no mercado
internacional, do Bônus Externo do Estado de Minas Gerais a
que se refere a Lei nQ 11.116, de 25/6/93.

Fundamentação
O pedido de informações a autoridades estaduais está
previsto no art. 245, XII. do Regimento Interno. sujeitando-
se ao parecer da Mesa da Assembléia, nos termos dos arts.
246 e 80. VIII, "d', do aludido estatuto.
A matéria em exame situa-se no dominio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, à qual incumbe, por
força do art. 62. XXXI. da Constituição do Estado,
"fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta.
Sob o enfoque do mérito, a proposição caracteriza-se como
de interesse público, tendo em vista que as informações a
serem prestadas por seu intermédio constituirão subsidio
para a ação fiscalizadora do Poder Legislativo quanto à
exigibilidade ou não de licitação para a prática dos atos a
que se refere a proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.716/93.
Sala de Reuniões da Mesa
1993.
José Ferraz. Presidente -

Nascimento - Rêmolo Aloise
Sebastião Helvécio.

da Assembléia. 4 de novembro de

José Militão, Relator - Elmiro
Elmo Braz - Roberto Carvalho -

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.739193
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado em
18/9/93. A proposição tem como objetivo sejam solicitadas
informações ao Presidente da CEMIG acerca das providências
tomadas para cumprimento do disposto no art. 13 da Lei
Federal ng 8.631, de 14/3/93. O dispositivo estabelece que o
concessionário de serviço público de distribuição de energia
elétrica deverá criar, no âmbito de sua área de concessão,
conselhos de consumidores, de caráter consultivo, para
orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao
fornecimento, às tarifas e á adequação dos serviços
prestados ao consumidor final

Fundamentação
O pedido de informações a autoridades estaduais fundamenta-
se no disposto no art. 245, XII, do Regimento Interno da
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ocorridos nas rodovias existentes no Estado, no ano em
curso, citando-se, especificamente:
- o número de acidentes;
- o de acidentes por rodovia;
- o de mortos e o de feridos, especificando-se, ainda, o

número dessas ocorrências nos acidentes envolvendo ônibus;
- o de acidentes envolvendo o transporte coletivo estadual

e o municipal;
- as empresas de ônibus envolvidas;
- o percentual de acidentes em que se envolveram ônibus, em

relação ao total de acidentes;
- o número de acidentes em que se envolveu cada empresa de

õnibus;
- o ano de fabricação de cada um dos ônibus envolvidos em

acidentes.
Fundamentação

A matéria em exame situa-se no domínio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, 'ex vi" do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, que determina:
"Art. 62 - Compete privativamente â Assembléia Legislativa:

XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54,

da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ................................

3 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".
o requerimento sujeita-se à apreciação do Plenário,

conforme estabelece o art. 245. XII, do Regimento Interno da
Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa,
nos termos dos arts. 246 e 80, VIII. "d", do aludido
estatuto.
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição, ao nosso
ver, caracteriza-se como de interesse público. Os dados a
serem obtidos por seu intermédio fundamentarão o exame de
eventuais modificações na estrutura rodoviária e de
transporte de passageiros atualmente existente no Estado,
com vistas á melhor prestação dessa espécie de serviço
público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.608/93, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente

 
Elmiro Nascimento, Relator - José

Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.716193

Mesa da Assembléia
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desenvolvimento do ensino. Isso porque a desobediência ao
preceito constitucional é uma das causas que possibilitam a
intervenção do Estado no município, segundo o art. 35, III,
da Constituição Federal:
"Art. 35 - O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a

União nos Municípios localizados em Território Federal,
exceto quando:

III não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino;.
Além disso, o art. 205 da Carta Estadual proíbe ao Estado

auxiliar com recursos financeiros e humanos o município que
descumprir a obrigação de aplicar 25%, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferência, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Justifica-se, portanto, apenas a primeira das solicitações

contidas no requerimento. As demais, relativas ao pagamento
do funcionalismo público municipal, remuneração de
Vereadores e do Prefeito, compreendem assuntos da exclusiva
competência dos municípios, levando-se em consideração a
autonomia administrativa e financeira que lhes é
constitucionalmente assegurada. Logo, não encontram guarida
no Regimento Interno, por versarem sobre matéria não sujeita
ao controle e à fiscalização da Assembléia.
Sugerimos, diante disso, por meio da Emenda ng 1, a
modificação do requerimento, com a eliminação dos pedidos
considerados anti-regimentais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.073/93 com a seguinte Emenda ng 1.
EMENDA Ng 1

Suprimam-se os pedidos de informação referentes a:
- relação dos municípios que têm acima de 66% de sua
receita comprometida com o pagamento do funcionalismo
público, com os respectivos percentuais;
- relação dos municípios onde o pagamento do salário dos
Vereadores compromete mais de 5% da receita global
realizada;
- relação dos municípios onde existem servidores públicos

municipais que percebem salário acima do devido ao Prefeito
Municipal ou têm retida parcela do salário relativa a valor
excedente àquele devido ao Prefeito Municipal.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - José

Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.608193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em
19/8/93. Objetiva o parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Diretor-Geral do DER-MO acerca dos acidentes
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- municípios em que os servidores públicos:
a) percebam remuneração superior à devida ao Prefeito

Municipal ou
b) tenham retidas parcelas de sua remuneração, relativas ao

valor excedente àquele da remuneração devida ao Prefeito
Municipal.

Fundamentação
O encaminhamento, pela Assembléia Legislativa, de pedido de
informações ao Tribunal de Contas encontra fundamento, no
caso do requerimento em exame, na regra do g 3g do art. 54
da Constituição Estadual.
Não se aplica, aqui, a exigência de que a solicitação seja
feita por 1/3 dos membros da Assembléia, conforme prevê o
art. 76, XII, da Constituição Estadual. Esse número é
obrigatório apenas quando a informação versa sobre assunto
de fiscalização de órgão ou entidade da administração
estadual
o objetivo do requerimento em exame é obter informações
sobre questões administrativas, financeiras e orçamentárias
concernentes aos municípios, e não ao Estado. Não se trata,
pois, de ato de controle externo previsto no lg do art. 73
da Carta mineira, que sujeita os atos das unidades
administrativas estaduais ao exame da Assembléia, com o
auxilio do Tribunal de Contas. E outro o âmbito de inserção
da matéria, vinculada à relação entre Estado e município
para efeito de intervenção, conforme veremos a seguir.
Dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 80,
VIII, "d", que o pedido de informações deve ser limitado a
fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou
pertinente a fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembléia:
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

dentre outras atribuições:

VIII - emitir parecer sobre:

d) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia;".
Os arts. 245, XII, e 246 acrescentam
disciplina dos pedidos de informação:
"Art. 245 - Será submetido a votação o

que solicitar:

XII - informações às autoridades estaduais por intermédio
da Mesa da Assembléia;.
"Art. 246 - Dependerão de parecer os requerimentos a que se

referem os incisos XII e XIII do artigo anterior.".
Observa-se que, dos pedidos de informação de que trata o
requerimento em tela, somente um está de acordo com o
exigido pelo art. 80. VIII, "d", do Regimento, qual seja, o
que diz respeito à aplicação dos percentuais
constitucionalmente exigidos na manutenção e no

outras disposições à

requerimento escrito
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IV - manter sistema de informações de mercado, relacionadas
aos custos de produção, aos preços do leite nas principais
regiões produtoras, aos estoques de derivados lácteos, às
estimativas de produção e de consumo e a outros aspectos, de
forma a subsidiar o planejamento da atividade:
V - celebrar convênios com entidades de direito público ou
privado, com o fim de facilitar a execução do programa;
VI - desenvolver ações que propiciem a melhoria da
qualidade e da imagem dos produtos lácteos mineiros, em
especial dos queijos e dos demais derivados, instituindo
certificados de qual ldade
§ 1 Q - No planejamento e na execução das ações e medidas

previstas neste artigo, será assegurada, na forma do decreto
regulamentador, a participação dos setores de produção,
industrialização e comercialização de leite e derivados.
§ 2g - A orientação técnica e gerencial referida no inciso
III deste artigo será fornecida de forma prioritária e
gratuita aos pequenos produtores.
Art. 4g - O Poder Executivo adotará medidas que garantam a
participação dos produtores na fixação do preço final dos
produtos lácteos, de forma a reduzir a margem de lucro dos
intermediários.
Art. SQ - O Poder Executivo consignará na Lei Orçamentária
anual dotações suficientes para a implementação das ações
previstas nesta lei.
Art. G - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1, da
Constituição do Estado.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jaime Martins, Relator - Wilson
Pires - Arnaldo Canarinho.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 4.073193
Mesa da Assembléia

Relatório
Vem à Mesa para receber parecer a proposição em epigrafe,
de autoria do Deputado Marcos Helênio. Apresentada em
23/3/93, foi publicada no "Diário do Legislativo" do dia 25
do mesma mês.
Requer o parlamentar seja solicitado ao Presidente do

Tribunal de Contas o envio a esta Casa das listagens abaixo
especificadas, contendo dados referentes ao período
compreendido entre 1990 e a presente data:
- municípios que não tenham aplicado o mínimo
constitucional previsto para a área de educação e os
percentuais efetivamente aplicados;
- municípios que tenham acima de 65% de sua renda

comprometidos com o pagamento do funcionalismo público e os
respectivos percentuais;
- municípios em que o pagamento da remuneração aos
Vereadores comprometa mais de 5% da respectiva receita
global realizada;
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desempenhado pela pesquisa agropecuária, juntamente com a
assistência técnica aos produtores.
Apresentamos, ainda, o art. 4Q, como forma de assegurar a
participação dos produtores na fixação do preço final do
leite e, com isso, diminuir os lucros dos intermediários.
Como se sabe, é cada vez menor o preço recebido pelo
produtor de leite, enquanto o mesmo não ocorre com o preço
pago pelos consumidores finais. Percebe-se, assim, que a
margem de lucro dos intermediários, quais sejam grandes
cooperativas e empresas de laticinios, tem aumentado
absurdamente, em detrimento dos demais setores.
Finalmente, lembramos que as sugestões apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça, na forma das Emendas ns
1 e 2, estão sendo acolhidas no substitutivo, conforme se vê
no inciso V do art. 3g e no art. 7g, respectivamente, de
nossa proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.189/92, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo
transcrito, ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO IIQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.189/92
Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado, no Estado de Minas Gerais. o
Programa Mineiro de Incentivo á Pecuária de Leite - Pró-
Leite.
Art. 2g - São objetivos do programa:
- aumentar a produção de leite e a produtividade do

setor;
II - garantir a oferta estável de leite e derivados;
1H - assegurar a qualidade do produto oferecido ao

consumidor;
IV - estimular o aumento da competitividade do setor;
V - incentivar a cooperação entre os produtores;
VI - identificar, no âmbito do programa, os produtores
carentes de recursos e Incentivar sua captação;
VII - assegurar aos produtos lácteos originários de
caprinos e ovinos, respeitadas suas particularidades,
critérios adequados a sua produção e comercialização.
Art. 3g - Cabe ao Poder Executivo, na administração e

gerência do programa:
- cadastrar as unidades de produção e industrialização de

leite, com vistas ao controle sanitário;
II - desenvolver pesquisas que visem à melhoria genética

dos rebanhos e á melhoria dos niveis de manejo alimentar e
sanitário, bem como à qualidade do leite e dos produtos
derivados;
III - fornecer orientação técnica e gerencial aos

produtores, ás cooperativas e ás demais formas associativas,
levando-se em consideração os aspectos de racionalização dos
sistemas de produção;
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remuneração dos produtores e a oferta à população, a um
preço acessível, de um produto com qualidade.
E bastante louvável, portanto, a iniciativa do nobre
parlamentar, uma vez que traz à discussão, nesta Casa,
assunto tão relevante. Entretanto, o projeto apresentado
necessita, no nosso entendimento, de algumas modificações
significativas, razão pela qual optamos por propor O
Substitutivo ng 1, apresentado na seqüência deste parecer.
Inicialmente, julgamos que o programa não se deve

restringir, simplesmente, a incentivar o aumento da produção
de leite e derivados; deve, também, beneficiar a atividade
como um todo. Esta, a razão da mudança da denominação do
programa, no art. lg de nossa proposição.
No art. 2, apresentamos os objetivos que devem nortear um
programa dessa natureza. Chamamos a atenção para a
associação entre o aumento da produção e o aumento da
produtividade. Essa vinculação se torna premente, uma vez
que os níveis de aproveitamento de nossos rebanhos são
baixissimos, enquanto, nas instituições de pesquisa e
assistência técnica, oficiais e privadas, existem
tecnologias disponíveis e de baixo custo, capazes de elevar
esses índices.
Outro objetivo proposto no mesmo artigo refere-se à

garantia da oferta estável de leite e derivados, reduzindo-
se a sazonalidade da produção, que prejudica tanto o
produtor quanto a cooperativa ou a empresa de laticinios.
Busca-se, também, a melhoria da qualidade dos produtos
lácteos, pois, como se sabe, diversas moléstias são
passíveis de transmissão pelo leite. Essa busca, por se
tratar de um produto de primeira necessidade, não pode ser
negligenciada.
A criação de um sistema de informações de mercado, prevista
no inciso III, art. 2g, trará enormes benefícios para o
setor, uma vez que o sistema existente é muito ineficiente.
Governo e iniciativa privada devem unir-se, tornando a
atividade mais competitiva. Tal medida se torna Imperiosa,
no momento em que o Brasil se integra ao MERCOSUL, já que os
argentinos e os uruguaios, que nele são nossos parceiros,
têm uma pecuária leiteira organizada e fortemente protegida.
Durante a fase de discussão do parecer, os Deputados
Arnaldo Canarinho e Ajalmar Silva apresentaram,
respectivamente, propostas de emenda aos arts. 20 e 3o do
substitutivo, com as quais estamos de pleno acordo. Tais
propostas referem-se à inclusão dos incisos V, VI e VII no
art. 2g, que trata dos objetivos do Pró-Leite, bem como ao
acréscimo de um novo parágrafo ao art. 3g, visando a
assegurar orientação técnica gratuita aos pequenos
produtores-
Inspirando-nos no projeto original, enumeramos, no art. 3g

do substitutivo, as ações a serem conduzidas pelo Poder
Executivo na administração e gerência do programa, com as
adaptações necessárias ás modificações introduzidas nos
artigos anteriores. Cumpre salientar o papei decisivo a ser
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Tarcisio Henriques - falecimento do Or. Hélio Tostes, em
Muriaé (Ciente. Oficie-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 de segunda-feira, dia
8 de novembro, ás 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI
Np 1.189/92

(Nova Redação, nos Termos do IQ do Art. 138)
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
O Projeto de Lei no 1.189/92, do Deputado Roberto Carvalho,

objetiva criar o Programa Mineiro de Incentivo à Produção de
Leite e Seus Derivados - Pró-Leite - e dar outras
providências.
Após a publicação, em 17/12/92, foi a matéria distribuída,
nos termos regimentais, às Comissões de Constituição e
Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, pela
constitucionalidade e pela juridicidade da proposição e lhe
apresentou as Emendas ns 1 e 2.
Encaminhado o projeto a esta comissão, o Relator
inicialmente designado opinou por sua aprovação, na forma do
Substitutivo ng 1. Durante a fase de discussão, na reunião
do dia 28/11/93, foram apresentadas propostas de alteração
do parecer, que foram aprovadas.
Cumpre-nos, agora, elaborar a nova redação do parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, do Deputado Roberto Carvalho, é
de extrema oportunidade. Visa, em suma, a beneficiar a
pecuária de leite, um dos esteios da economia mineira.
A atividade leiteira, da fase de produção, nas fazendas
espalhadas por todo o interior do Estado, até a etapa de
comercialização, passando pela industrialização nas
cooperativas e nos laticínios, gera inúmeros empregos, além
de ser fonte importantíssima de arrecadação de tributos,
revelando sua enorme função social
Minas Gerais sempre foi uma província pecuária de
relevância nacional. Aqui se encontram o maior rebanho
bovino e a maior produção de leite e de laticínios do Pais,
o que representa, no último caso, cerca de 1/3 do total
produzido. Tudo isso vem demonstrar a posição estratégica
ocupada pela bovinocultura mineira.
Apesar dessa aparente pujança, o setor de laticinios vem

enfrentando problemas conjunturais e estruturais crônicos,
especialmente os ligados à falta de equilíbrio entre a
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Belo Horizonte, terça-feira, 9 de novembro de 1993

ATA

ATA DA 4619 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE NOVEMBRODE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lg Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley
Ávila (4) e Tarcísio Henriques - 22 Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Sebastião Helvécio
- Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alvaro Antônio -
Antônio Fuzatto - Antõnio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Eduardo Brás - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrabim Jacob - João
Batista - José Laviola - Maria Olivia - Paulo Pettersen -
Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 40-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.
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.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa Comunicações

dos Deputados Wanderley Ávila (4) e Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da lçq parte da reunião,
destinada a comunicações de Lideranças e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

2a Fase
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Gabriel Nunes Azevedo e
da Sra. Rosilene Louis Valadares, em Várzea da Palma, e dos
Srs. Dorival Álvares dos Santos e Paulo Gaia, em Pirapora; e
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Fundamentação
A Associação Beneficente Teixeirense é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que pauta suas ações em princípios
voltados para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade.
Além de objetivar a solução dos problemas enfrentados pela
coletividade, procura promover atividades sócioculturais e
recreativas e mobilizar a população para uma atuação
conjunta em relação a seus interesses.
Nesse sentido, julgamos oportuna a declaração de utilidade
pública da instituição.

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

flg 1.537/93, no 2g turno.
Sala das Comissões. 4 de novembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 1.540193

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Glycon Terra Pinto,
propõe seja declarada de utilidade pública a Igreja
Evangélica do Avivamento Espiritual, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovada no lo turno, em sua forma original, deve, agora, a
proposição receber parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, cumprindo disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A Igreja Evangélica do Avivamento Espiritual é uma entidade
religiosa sem fins lucrativos, destinada á prática e à
pregação religiosas, bem como à assistência social e
espiritual a seus membros.
Para o cumprimento de suas finalidades, a instituição

mantém centro de recuperação de toxicômanos e alcôolatras,
além de creches, asilos e orfanatos, aos quais dispensa
apoio material e moral.
Pelas ações de natureza filantrópica que vem desenvolvendo,

consideramos justa a outorga do título de utilidade pública
à entidade

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

flQ 1540/93, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.
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O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Compete-nos, agora, nos
termos do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria,
para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Fundação Mário Vrandecic tem por objetivo promover o
incentivo à pesquisa médica na área cardiovascular.
Contribui, ainda, para o desenvolvimento de tecnologias que
visem a atender ao crescente progresso no setor.
Pelo caráter social e cientifico das atividades que

desempenha, julgamos oportuno que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

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

Lei ng 1.600/93, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.528193

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

A proposição em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Nossa
Senhora do Patrocínio do Santissimo Sacramento, com sede no
Município de Sacramento.
Após a aprovação do projeto no lg turno, sem emendas, cabe-
nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública destaca-se na comunidade pelos esforços
que desenvolve no campo educacional, cultural e de formação
cívica e cristã. Seu trabalho tem, inclusive, extrapolado os
limites do Município de Sacramento, atingindo outras regiões
do interior mineiro.
Parece-nos, pois, justo e meritório o titulo que se

pretende outorgar-lhe por meio da proposição em comento.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.528/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 4 de novembro de 1993-
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.537/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.537/93. do Deputado Ronaldo
vasconcel los, avisa a declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Teixeirense, com sede no Município de
Te i xe i ras.
Tendo sido aprovada a matéria no lg turno, sem emenda,
cabe-nos emitir parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, conforme disposições regimentais.
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A entidade em questão tem por finalidade defender os
interesses gerais e individuais dos profissionais que
trabalham em institutos de beleza, cabeleireiros e barbeiros
da região de Uberaba. Visa, ainda, prestar assistências
social e jurídica a seus associados.
Pelo importante trabalho na defesa de interesses da classe

que representa, a entidade merece o reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante das razões agora expostas, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.556/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.599/93

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em análise tem por finalidade declarar de utilidade
pública o Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva - DAJUS -

com sede no Município de Carangola.
Â proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a esta comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O mencionado diretório é uma entidade civil com
personalidade jurídica e sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a integração dos alunos, dos professores e do
corpo administrativo da Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Carangola, além de se propor assistir
os estudantes carentes e lutar pelo aprimoramento das
instituições democráticas.
O mérito para a concessão da declaração de utilidade
pública da referida entidade reside, exatamente, no
desenvolvimento dessas atividades e no importante trabalho
por ela desenvolvido no seio da comunidade estudantil
carangol ense.

Conc 1 usão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 1.599/93, no lQ turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993-
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.600/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto
de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Fundação Mário Vrandecic, com sede no Município de Nova
Lima.
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sem fins lucrativos, Que tem por finalidade organizar,
estimular e promover atividades de caráter cultural,
artístico e social, além da prática de atividades esportivas
em várias modalidades.
Conceder-lhe, pois, a declaração de utilidade pública

parece-nos iniciativa da mais alta releváncia.
Conclusão

Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.550/93, no IQ turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.653/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei ora
analisado objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Novo Horizonte, com sede no Município
de Ibirité.
Publicado em 17/9/93, foi o projeto distribuído à Comissão
de Constituição e Justiça, que se manifestou pela sua
aprovação, uma vez que não encontrou óbice, na ordem
jurídica, a sua normal tramitação. Cabe, agora, a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 1Q
turno.

 Fundamentação
A Associação Comunitária Novo Horizonte tem por objetivo

buscar soluções para os problemas relacionados com a infra-
estrutura urbana do Bairro Novo Horizonte e promover
atividades que possibilitem a melhoria das condições de vida
dos seus associados.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.653/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.556193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
epigrafe visa a 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.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento à normal tramitação
da matéria, compete-nos, agora, emitir parecer sobre o
projeto para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
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EMENDA NQ 3
Suprima-se o art. 60.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dilzon Meio. Relator -
Tarcísio Henriques - Ermano Batista - Sebastião Costa -
Alvaro Antônio.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.533/93

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

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
o Coral Pequenos Cantores de Pará de Minas, com sede no
Município de Pará de Minas.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
matéria a esta comissão para o 1Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Coral Pequenos Cantores de Pará de Minas tem por
principais objetivos, entre outros, a divulgação do canto
coral, a difusão do folclore e da música e o
desenvolvimento, na criança, de valores como a criatividade,
a sensibilidade artistica e cultural, a espontaneidade, a
autocrítica, a autoconfiança e a capacidade de integração e
de trabalho.
O trabalho desenvolvido pelo Coral Pequenos Cantores de
Pará de Minas é uma iniciativa praticamente sem similar no
Estado de Minas, que precisa receber o apoio de toda a
sociedade. A concessão da declaração de utilidade pública à
entidade configura-se-nos como da mais alta relevância.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei ng 1.533/93, no lQ turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.

a Elisa Alves, Relatora.
(o PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

IIQ 1.550193
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei

em análise tem por finalidade declarar de utilidade pública
a Associação Recreativa. Cultural e Esportiva Alterosense -
ARCEA -, com sede no Município de Alterosa.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Compete-nos
agora emitir parecer sobre a matéria para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Alterosense -
ARCEA - é uma entidade civil, com personalidade jurídica,
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de 1993, não havendo, portanto, nenhum óbice de natureza
administrativa á sua aprovação.
A par desses reajustes, o Tribunal de Contas propõe, na
matéria em exame, uma nova estruturação do Quadro de Pessoal
de sua Secretaria, conforme se vê no Anexo I. Modifica,
ainda, a redação do art. 9g da Lei nQ 10.858, de 5/8/92, que
estabelece o percentual da gratificação devida a titulo de
aperfeiçoamento profissional, quando da promoção dos
servidores. Estabelece também novo posicionamento na
carreira para alguns cargos comissionados. São matérias de
interesse interno, do Tribunal, que, entretanto, devem ser
referendadas pelo Poder Legislativo.
Apresentamos as Emendas ns 1 e 2, na conclusão deste
parecer. A primeira, nos mesmos termos de emendas
apresentadas a outros projetos ora em tramitação, permite a
compatibilização entre a política salarial dos servidores do
Tribunal de Contas e os parâmetros gerais definidos na Lei
ng 11.115, de 16/6/93.
A Emenda ng 2 promove a adequação da cláusula de vigência

aos preceitos da boa técnica legislativa, posto que todas as
datas especificas já estão individualizadas nos dispositivos
do projeto, não havendo, portanto, necessidade da repetição
encontrada no art. 11.
Acatamos também a proposta de emenda apresentada pelo
Deputado Ermano Batista, transcrita sob a forma da Emenda ng
3, no final deste parecer, que tem como objetivo suprimir o
art 60 do projeto, mantendo a coerência desta comissão com
o procedimento anteriormente adotado, quando da tramitação
do último projeto de aumento do Tribunal de Contas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.501/93, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, abaixo
redigidas.

EMENDA NQ 1
Substitua-se a redação do art. 4g pela seguinte:
"Art. 4g - Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas,

inclusive inativos, o disposto na Lei ng 11.115, de 16 de
junho de 1993.

lg - Fica o Tribunal de Contas autorizado a estender aos
seus servidores, mediante resolução, nos mesmos índices e
datas de vigência aplicados aos servidores do Poder
Executivo, o reajuste quadrimestral e as antecipações
bimestrais de que trata o art. 7Q da lei referida neste
artigo.

2 - As demais normas da política remuneratôria prevista
na Lei ng 11.115, de 16 de junho de 1993, as
reclassificações de cargos, as alterações em percentuais de
gratificação e outras transformações na remuneração dos
servidores do Tribunal de Contas serão objeto de projeto de
lei de iniciativa do Tribunal de Contas.".

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. li a seguinte redação:
"Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.".
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Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição.
Posteriormente, em regime de urgência, a Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação, com as
Emendas do ng 1 ao 3, então apresentadas.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer

Fundamentação
A proposição em apreço, aperfeiçoada pelas Emendas do nQ 1

ao 3, apresentadas pela Comissão de Administração Pública,
não apresenta óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação. As despesas com sua execução
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas, não havendo impacto no Orçamento do
Estado. A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.501/93, com as Emendas do no 1 ao 3, apresentadas
pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -
Roberto Amaral - Raul Messias - Jaime Martins.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.501/93

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

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o
projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos e dos níveis de vencimentos do
Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive inativos, e
dos integrantes do Quadro Especial do Pessoal e dá outras
providências.
Publicada em 2/7/93, a proposição foi distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, tendo recebido parecer
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, a proposição a esta comissão, com tramitação em
regime de urgência, conforme requerimento do Deputado José
Braga, aprovado em 5/10/93, para, nos termos regimentais,
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
E fato amplamente comprovado que a persistência do processo
inflacionário em índices mensais elevados corrói
paulatinamente o poder de compra de todos os trabalhadores
assalariados no Brasil. Os servidores públicos não estão
imunes a essas perdas, dai a necessidade de que tenham
recompostos os seus Vencimentos e proventos, nos termos
previstos no art. 24 da Carta mineira, e mediante a
aprovação da matéria pelo Poder Legislativo.
No projeto de lei em exame são fixados os mesmos
percentuais de reajuste definidos para o Poder Executivo e
estendidos aos demais Poderes, para os meses de maio e julho
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d) Afixação de edital recebido de outra jurisdição 3
3 - Registro
a) de nascimento, no prazo legal ..........7
b) de nascimento, fora do prazo legal . - - 15
c) de óbito, no prazo legal ...............7
d) de óbito, fora do prazo legal .........15 -
e) de emancipação, interdição e ausência 7,5
f) de adoção ............................7,5
Nota: O registro de óbito compreende o fornecimento da

certidão necessária ao sepultamento.
4 - Transcrição
a) de assento de nascimento, casamento ou óbito de
brasileiro
em pais estrangeiro .......................20
b) de termo de opção pela nacionalidade brasileira 20
5 - Buscas
em autos, livros e documentos arquivados, por período
de cinco anos ..............................
Nota: Não serão cobrados emolumentos a titulo de busca, se

dela resultar o fornecimento de certidão.
6 - Certidão
de documentos ou de peças em autos, livros e assentamentos

arquivados:
- por folha ...............................5
- mediante xerox, por folha acrescida á primeira 1,5
- por averbação ou anotação que acrescer ..
Nota final 1 - São gratuitas as certidões para fins

militares, eleitorais e escolares (ensino do primeiro grau).
Nota final II - A certidão de nascimento necessária à
instrução da habilitação para casamento, quando extraída no
mesmo cartório, está sujeita aos emolumentos previstos nesta
tabela.
7 - Arquivamento:
- por folha ...............................1
8 - Petições ou requerimentos
- Elaboração dos documentos exigidos por lei quando

solicitado
pelas partes ..............................20
9 - Microfilmagem e processamento de dados
- Por ato ...............................3.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Dílzon Melo - Sebastião Costa.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.501/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas a
proposição em análise dispõe sobre a recomposição e O
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos do Quadro
de Pessoal dos Servidores da Secretaria daquele órgão,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal e dá outras providências.
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que é essencial à ordem jurídica e, por conseqüência, à vida
das pessoas.
A circunstância de as pessoas atingidas não formarem um

grupo de pressão coeso, homogêneo e pronto a pressionar o
poder público por seus direitos não justifica que se ignorem
tais assertivas.
O encarecimento dos serviços notariais e de registro, na
atual conjuntura socioeconõmica do Pais, repercutirá, sem
dúvida alguma, nos próprios direitos sociais e individuais
do cidadão. Se se dificulta o registro, não se registra; se
se onera o casamento, não se casa; e assim por diante. A
forma como a Constituição da República tratou a matéria
(arts. 5g, LXXVI, e 226, lg) demonstra o grande interesse
que o Estado tem na prática de tais atos.
Portanto, a alteração da tabela, como foi proposta, não
pode prosperar, já que alguns valores serão
consideravelmente aumentados. Do mesmo modo, não se deve
cobrar, sem melhores critérios, por outros atos diversos dos
já atualmente permitidos.
Apesar disso, não podemos ignorar a necessidade de um
ajuste no preço dos referidos serviços, dai propormos uma
emenda mantendo a atual tabela, alterando o percentual do VR
que serve de base para o cálculo dos emolumentos a serem
cobrados e estipulando a cobrança de outros atos já
previstos nas leis de outros Estados.
Por fim, é preciso adaptar a Lei ng 7399, de lQ/12/78, à

nossa ordem constitucional. Com efeito, dispõe o lg do
art. 226 da Constituição da República que o casamento é
civil e que é gratuita a sua celebração.
Assim, não se pode cobrar pelo ato de celebração nenhum
emolumento, pouco importando a condição econômica dos
interessados e o local da sua prática, devendo, por isso,
ser suprimidos da atual tabela os atos que se referem à
celebração de casamento.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.494/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, abaixo
transcrita:

EMENDA No 1
Substitua-se a tabela constante no anexo único de que trata

o art lg pela seguinte:
"TABELA Ng 21

(Atos do Oficial do Registro Civil das
Pessoas Naturais)
1 - Averbação

para retificar, restaurar ou cancelar registro, inclusive
as anotações por ordem judicial -----------20
2 - Habilitação de casamento
a) Autuação de documentação para habilitação de

casamento, exclusive edital, publicando o parecer do
Ministério Público ------------------------30
b) Havendo expedição de edital para outra

jurisdição, inclusive remessa da respectiva certidão 5
C) Lavratura do acento do casamento .......5
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Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer
de mérito, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe objetiva alterar os valores
previstos na Tabela ng 21 da Lei nQ 7.399, de lo/12/78, que
contém o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado, a qual
se refere ao pagamento de emolumentos pelos atos praticados
pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais.
A proposta de mudança aumenta os percentuais fixados, com
base no Valor de Referência, para a contraprestação
remuneratória de cada um de seus atos. Além disso, aumenta o
rol dos atos passíveis de cobrança pelo referido oficial,
fixando-lhes o percentual remuneratório.
Nos termos da Instrução Conjunta nQ O1/GACOR/93, publicada
no Minas Gerais de 6/8/93, o Presidente do egrégio Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, juntamente com os
Desembargadores, lg-Vice-Presidente e Corregedor de
Justiça, fixou o Valor de Referência - VR - constante nas
tabelas dos anexos da Lei ng 7.399, de 1978, que serve de
base para a aplicação dos percentuais destinados ao cálculo
dos emolumentos.
Assim, aplicando-se a legislação em vigor (Lei ng 9.926, de
20/7/89. e Decreto ng 32.370, de 20/12/90), fixou-se o VR
para o mês de agosto em CR$1.524,78 (hum mil quinhentos e
vinte e quatro cruzeiros reais e setenta e oito centavos).
Corrigido pelo Indice de Preços ao Consumidor - IPC -, do
Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas da UFMG
- IPEAD -, ele atingiu, no mês de setembro do corrente,
CR$4.383,30 (quatro mil trezentos e oitenta e três cruzeiros
reais e trinta centavos).
Esse ato do Poder Judiciário teve como intuito corrigir

algumas distorções na cobrança das custas e fazer com que a
lei fosse observada pelos titulares dos serviços notariais e
de registro, que vinham cobrando pelos seus serviços valores
bem mais elevados do que os permitidos pela referida lei.
E preciso reconhecer as dificuldades por que passam
inúmeras serventias, principalmente aquelas localizadas em
regiões pouco habitadas ou estagnadas economicamente.
Isso, entretanto, não autoriza o descumprimento puro e

simples da legislação em vigor, em detrimento da população.
E preciso ficar claro que qualquer alteração na atual

politica de preços dos serviços notariais e de registro deve
passar necessariamente por esta Casa, sendo indevida e
ilegal sua alteração por qualquer entidade privada.
E aqui o âmbito constitucionalmente definido para serem

discutidos os direitos da população, a prestação a contento
do serviço e a remuneração dos concessionários, não sendo
aconselhável fazer quaisquer alterações no atual Regimento
de Custas e Emolumentos do Estado sem se pensar o serviço
notarial e de registro como um todo, já que ele tem sido
fonte de enriquecimento excessivo para poucos e de penúria
para muitos. Se a má distribuição e organização do serviço
permite tais distorções, não podemos, por outro lado,
prejudicar a população, onerando indistintamente um serviço
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Lei ng 1.589/93, no 2g turno, mediante o qual conclui por
sua aprovação, na forma do vencido no lg turno. Posto em
discussão e em votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião, em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Cõssimo Freitas - Geraldo

da Costa Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.269/93

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

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
o Centro de Formação e Ascensão Social - CEFAS -, com sede
no Município de Muriaé.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a esta comissão, para o 1Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro de Formação e Ascensão Social é uma entidade civil

que tem por principal objetivo a formação cristã de lideres,
além da promoção de cursos de fundamentação cristã e da
organização de movimentos populares.
Pela relevância de sua atuação na sociedade muriaeense,
torna-se a entidade altamente merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 1.269/93, no lg turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.494193

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Bernardo Rubinger, tem
por objetivo modificar a Lei ng 7.399, de lg/12/78, que
contém o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de
Minas Gerais, mais precisamente, a Tabela ng 21, constante
no Anexo II, relativa à remuneração dos atos do Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais.
Publicado em 26/6/93. foi o projeto encaminhado para exame

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou
parecer por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade.
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Deputado Jorge Eduardo pela Comissão de Constituição e
Justiça. Relata primeiramente o Presidente, Deputado Célio
de Oliveira, que opina pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.703/93, cujo parecer, discutido e votado, é aprovado. Por
sua vez, o Deputado Dilzon Melo, Relator pela Comissão de
Administração Pública, emite seu parecer e conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.703/93, o qual, discutido e
votado, é igualmente aprovado. Finalmente, o Deputado
Roberto Amaral emite seu parecer pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e opina pela
aprovação do projeto. Submetido a discussão e a votação, é
o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra ao primeiro Relator do Projeto de Lei ng 1.704/93.
Deputado Jorge Eduardo, que, pela Comissão de Constituição e
Justiça, emite seu parecer e opina pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da proposição. Submetido
a discussão e a votação, é aprovado o parecer. Por sua vez
e pela Comissão de Administração Pública, o Deputado Dilzon
Melo emite seu parecer e conclui pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.704/93, que, discutido e votado, é igualmente
aprovado. Finalmente, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, dá-se a palavra ao Deputado José
Renato, Relator inicialmente designado, quando este,
alegando que o Deputado Roberto Amaral teria melhor condição
para relatar a matéria, declinou de sua condição de Relator,
o que foi deferido pela Presidência. O Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Roberto Amaral, e este,
com a palavra, requer ao Presidente prazo regimental para
emissão de seu parecer sobre o Projeto de Lei n 1.704/93. o
que é deferido. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos ilustres Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Geraldo Rezende - Ermano

Batista - João Marques - Dilzon Melo - Baldonedo Napoleão -
Antônio Pinheiro - Jorge Eduardo - Bonifácio Mourão -
Anderson Adauto. -
ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete
de outubro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Cóssimo
Freitas, Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado
Homero Duarte, por indicação da Bancada do PRN) e Bernardo
Rubinger (substituindo ao Deputado Geraldo da Costa Pereira,
por indicação da Bancada do PMDB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Cóssimo Freitas que proceda à leitura da ata da
reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Passa-se à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Côssimo Freitas emite parecer sobre o Projeto de
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pareceres concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei flQS
1.349, 1.379, 1.384 e 1.418/93. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques - Côssirno

Freitas.
ATA DA 57g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e dez minutos do dia vinte de outubro 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),
Bernardo Rubinger (substituindo o Deputado Geraldo Rezende,
por indicação da Liderança do PMDB), Antônio Pinheiro,
Marcos Helênio (substituindo este à Deputada Maria José
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), Ermano Batista
e Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Bernardo Rubinger (substituindo o Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), José
Renato, Dilzon Melo, Ermano , Batista, Anderson Adauto
(substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação
da Liderança do BRD) e João Marques, membros da Comissão de
Administração Pública; e Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques, José Renato e José Laviola
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
do BRD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência esclarece que
a presente reunião se destina a apreciar os pareceres das
comissões acima mencionadas sobre os Projetos de Lei ns
1.703 e 1.704/93, de autoria governamental, que dispõem,
respectivamente, sobre a autorização de abertura de crédito
especial em favor da Imprensa Oficial - IO-MG - e dá outras
providências e sobre a recomposição e o 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, ambos no lQ turno. Continuando, a Presidência
redistribui o Projeto de Lei nQ 1.703/93 a si próprio.
Presidente, e aos Deputados Dilzon Melo e Roberto Amaral,
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, devido á ausência dos Relatores designados
anteriormente. Também, pelo mesmo motivo da redistribuição
anterior, o Projeto de Lei nQ 1.704/93 é redistribuído ao
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forma do vencido no 1Q turno; 1.477 e 1.606/93, no lQ turno;
com pareceres favoráveis do Relator. Deputado Francisco
Ramalho, os Projetos de Lei nos 1.390/93, no 2g turno; 905 e
975/92. no lo turno; e 1.321/93, no lg turno, com a Emenda
nQ 1. Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os projetos de lei acima mencionados. O
Deputado Francisco Ramalho, Relator do Requerimento ng
4.692/93, emite parecer favorável à aprovação da matéria.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente
defere o requerimento de retirada de tramitação do Projeto
de Lei nQ 1.163/92, formulado pela autora, Deputada Maria
Olivia. O Deputado Gilmar Machado pede a palavra e solicita
que seja elaborado um oficio convidando a Secretária da
Cultura, Sra. Maria Celina Pinto Albano, para falar sobre a
situação do sitio arqueológico da cidade de Indianópolis. O
Deputado Gilmar Machado lembra aos demais Deputados que
apresentou requerimento com essa finalidade, anteriormente,
o qual foi aprovado por esta comissão. Logo após, o
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 284/91, 1.081/92,
1.215, 1.227, 1.257, 1.357 e 1.380/93, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Bernardo Rubinger -

Agostinho Patrus - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen -
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Pinheiro - Hely Tarquinio -
Marcos Helênio.
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às onze horas do dia sete de outubro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral, José Maria Pinto e Francisco Ramalho,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado José Maria Pinto os
Projetos de Lei ngs 1.040 e 1.108/92, 1.229, 1.568 e
1.610/93 e ao Deputado Francisco Ramalho os Projetos de Lei
ngs 1.349. 1.370. 1.384 e 1.418/93. Passa-se, então, à 2
parte da reunião, sendo discutidas e votadas proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
José Maria Pinto emite seus pareceres concluindo pela
aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.108/92, 1.568 e
1.610/93. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, ficam aprovados os pareceres. Passa-se, a seguir, à
fase em que são apreciadas as proposições de deliberação
conclusiva das comissões. O Deputado José Maria Pinto emite
seus pareceres concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei
ngs 1.040/92 e 1.229/93. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. Com  a
palavra, o Deputado Francisco Ramalho apresenta seus
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, no 2g turno, o
Projeto de Lei ng 1.589/93, na forma do vencido no lg turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 942/92, do
Deputado Antônio 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 ternos do
Decreto-Lei nQ 1-411, de 9/11/45. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lc, turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Gilmar Machado,
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Tendo em vista a aprovação do requerimento do Ilustre
Deputado Gilmar Machado, fica adiada a votação do projeto
antes anunciado, devendo ele entrar em pauta na próxima
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada Levanta-se a reunião.

ATA DA 669 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Gilmar Machado e
Ambrôsio Pinto, membros da comissão supracitada. Está
presente, também, o Deputado Antônio Pinheiro. Havendo
número regimental, o Presidente declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Ambrõsio Pinto que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes Não havendo
correspondência a ser lida. a Presidência passa á 2a parte
da reunião, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia
O Deputado Ambrósio Pinto. Relator do Projeto de Lei ng
1.444/93, no lg turno, emite parecer pela rejeição do
projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado- A seguir, o Presidente passa á discussão e á
votação de proposições que dispensam a apreciação cio
Plenário da Assembléia, a saber: com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Ambrósio Pinto, os Projetos de Lei ngs
1.421/93, no 2o turno, e 1.087/92, no lo turno; com
pareceres favoráveis da Relatora, Deputada Elisa Alves, os
Projetos de Lei ngs 1.433/93, no 2Q turno, e 1.256/93, no lg
turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Gilmar
Machado, os Projetos de Lei ngs 1.436/93, no 2g turno, na
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encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gilmar
Machado (adiamento da votação); aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h42m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elrniro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - rvo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Hauelsen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Sai les
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul- Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

1? PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei ng
1.230/93, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1589/93. do Governador do Estado, que cria a medalha
de Mérito Intelectual na Policia Militar do Estado de Minas
Gerais e modifica a Lei ng 200, de 8/10/37. A Comissão de
Defesa Social 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
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

- O Deputado Ibrahliii
procede à leitura da ata
sem restrições-

14 PARTE
Ata

Jacob - 2Q-Secretárioad hoc",
da reunião anterior, que é aprovada

29 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei ns 1.461 e 1.704/93,
em virtude de sua aprovação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.280/93, do Deputado Jorge Eduardo, que modifica o art.
2Q da Lei flQ 10.083, de 28/12/89 (doação de imóvel ao
Município de Fama). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.230/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os valores
de vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com a Emenda n
1 ao vencido no lQ turno, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, no 2Q turno, o Projeto de Lei n
1.230/93, com a Emenda nQ 1 ao vencido no lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputado para a
extraordinária de amanhã, dia 28, ás 91h30min, e para a
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2418 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE : Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.589/93; aprovação, na forma do vencido no 1Q turno -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 942/92;
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Que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela sua aprovação, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda no 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas do no 1 ao 3. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado o projeto, com as Emendas do no 1
ao 3. (A Comissão de Fiscalização Financeira.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária, de hoje, ás 20h30min,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2409 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - lã Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
proposições: votação, no lg turno, do Projeto de Lei n
1.280/93; aprovação - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei no 1.230/93; aprovação, com a Emenda no 1 ao vencido no

l Q turno - ENCERRAMENTO.
ABERTURA

- Às 201h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - 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 Vasçoncellos - Sebastião
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - 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
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Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - O j izon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Emano 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 - Marcelo Cecê - Márcio Miranda Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguei
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Tarcísio F-1enriques - 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.

lê PARTE
Ata

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

211 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.704/93, do
Governador do Estado, que 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 -. da Fundação Rural Mineira
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, com a
Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram, (- Pausa.) Aprovado Em
votação, a Emenda nQ l Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado o projeto, com a Emenda nQ 1. (A Comissão
de Fiscalização Financeira-)
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.461/93, do
Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza, em caráter
excepcional, o parcelamento de débitos de Prefeituras
Municipais com o Estado. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas ns 1 e 2,
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Quero destacar também o brilhante trabalho desenvolvido
pela atual Presidente do Conselho de Criminologia e Política
Criminal, Ora, Carmen Pinheiro de Carvalho, bem como dos
ilustres e dedicados membros do Conselho de Criminologia.
Solicito, pois, aos Srs. Deputados que aprovem o Projeto de
Lei ng 840/92. que contém normas de execução penal e vai
colocar Minas Gerais à frente dos demais Estados, neste
importante tema, reafirmando, assim, a nossa posição
destacada no cenário da República. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Aprovado.) Em votação, as Emendas do ng 1 ao 13; ng 14, na
forma da Subemenda ng 1, ngs 15 e 16. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 840/92, com as
Emendas do ng 1 ao 13; ng 14, na forma da Subemenda ng 1,
ngs 15 e 16. A Comissão de Defesa Social.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.703/93, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito
especial em favor da Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais - IO-MG - e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
Inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado o projeto, com as Emendas ns 1 e 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, a qual será Interrompida para o encerramento do
Seminário Legislativo Aguas de Minas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 239a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no 1g turno, do Projeto de Lei nQ 1.704/93;
aprovação, com a Emenda ng 1 - Discussão, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.461/93; aprovação, com as Emendas do ng
1 ao 3 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto -
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Comissão de Defesa Social opinou pela sua aprovação, com as
Emendas do no 1 ao 11, da Comissão de Justiça, e 12, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação, com as Emendas do no 1 ao 11,
apresentadas pela Comissão de Justiça, e 12, da Comissão de
Defesa Social. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Defesa Social, que opinou pela aprovação das
Emendas nos 13, 15 e 16 e 14, na forma da Subemenda no 1. Em
votação, o projeto, salvo emendas.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Simão Pedro Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados; em pauta, o Projeto de Lei no 840/92, que contém
as normas de execução penal. Esse projeto vem a Plenário
depois de tramitação normal e vem em boa hora.
O referido projeto é da lavra do eminente Prof. Or. Jason
Albergaria, que, á época, na Presidência do Conselho de
Criminalística e Política Criminal do Estado, foi
encarregado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Justiça,
Deputado Mário Assad, de preparar o anteprojeto, que, em
nível de Estado, estabelece as normas de execução penaL Só
o fato de ter sido elaborado pelo Prof. Jason Albergaria e
apreciado pelo Conselho de Criminologia nos assegura seu
alcance e atualidade, até porque o aludido professor, que é
um dos maiores especialistas da matéria, estava amplamente
credenciado para elaborar um diploma dessa importãncia, que
vai propiciar, no Estado de Minas Gerais, um trabalho dos
mais profícuos.
Por isso, eu aqui me encontro, Srs. Deputados, na condição

de representante desta Assembléia no Conselho de
Criminologia e Política Criminal do Estado, tendo
acompanhado "pari passu" toda a discussão da matéria, seja
em nível de Conselho, seja na sua tramitação nas comissões
desta Casa, para dizer que este projeto, efetivamente, vai
cumprir uma missão importante, equacionando os problemas da
execução penal e dotando nossas autoridades dos instrumentos
necessários para que possam melhorar a triste situação dos
sentenciados do Estado de Minas Gerais.
Quero ainda esclarecer a esta Casa que Minas Gerais, mais
uma vez, sai na frente, especialmente nesta matéria, pois
será o primeiro Estado a regulamentar as normas de execução
penal. Por isso, quero pedir aos Srs. Deputados a aprovação
deste projeto de lei, para que possamos, depois da sanção do
Sr. Governador, oferecer ao nosso Estado uma legislação que,
efetivamente, irá ajudar muito a Justiça mineira.
Quero, nesta oportunidade, registrar o nosso aplauso ao
magnífico trabalho que o Sr. Secretário da Justiça, Deputado
Mário Assad, vem desenvolvendo á frente dessa Secretaria. S.
Exa. tem atuado com muita competência, fazendo com que a sua
Secretaria, mesmo diante das dificuldades da hora presente,
possa realizar um trabalho sério em beneficio da nossa
população.
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Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 5, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 238a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE OUTUBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 840/92;
discurso do Deputado Simão Pedro Toledo; aprovação, com as
Emendas do ng 1 ao 13; ng 14, na forma da Subemenda ng 1, e
ngs 15 e 16 - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.703/93; aprovação, com as Emendas ns 1 e 2 -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h44min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelino Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa
Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de

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

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 840/92, do

Governador do Estado, que contém normas de execução penal . A
Comissão de Justiça opinou pela constitucionalidade do
projeto, com as Emendas do ng 1 ao 11, que apresentou. A
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Publique-se.); pelo Deputado Jaime Martins - falecimento do
Sr. Vicente Ferreira Neto, ocorrido em Olvinópolis (-
Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.335/93. do Deputado Amilcar Padovani, que trata da
quitação do crédito tributário, nos casos que especifica e
dá outras providências. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira, que, nos ternos regimentais, solicita lhe seja
enviada a relação das entidades que receberam dotações
oriundas das verbas de subvenção social no periodo
compreendido entre lg/1/90 e 31/10/93, onde se aponte para
cada uma delas a identificação da entidade, o valor de cada
dotação recebida, a data do recebimento pela entidade e a
identificação do Deputado que a propiciou. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XV do
art. 244 do Regimento Interno, e o encaminha à Comissão de
Fiscalização Financeira.
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Agostinho
Patrus, que solicita a palavra pelo art. 71 do Regimento
Interno, para que, nos termos do seu parágrafo único, seja
ela transferida ao ilustre Deputado Ibrahim Jacob. A
Presidência defere o requerimento e fixa em 60 minutos o
prazo para o discurso do orador. Com  a palavra, o ilustre
Deputado Ibrahim Jacob.
- O Deputado ibraflim Jacob profere discurso, que será
publicado em outra edição.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 1.562/93, do Deputado Elmiro Nascimento, que altera a
Lei nQ 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
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido no 1Q turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica portanto, aprovado. no
2g turno, o Projeto de Lei ng 1.562/93, na forma do vencido
no lg turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
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O Presidente interino, Aníbal Goulart, disse que não aceita
ser robô, ante a ameaça de retorno de Afonso Paulino, que,
para nós e para os atleticanos, foi o pior Presidente que o
clube teve em sua história. Parece q ue esse é um pedido dos
torcedores do Cruzeiro ou do América, que devem estar
insistindo para que ele volte.
O que nós estamos propondo é que o conselho assuma de uma
vez e promova, agora, uma eleição geral para escolher um
Presidente, porque nem esse que aí está, com vontade
política de resolver os problemas, e nem o torcedor
atleticano aceitam o retorno de Afonso Paulino, que vendeu
os melhores jogadores do clube e colocou o Atlético numa das
piores situações dos últimos anos. Basta dizer que o time é
hoje o último colocado no campeonato nacional.
Lamento ter que utilizar esta tribuna para falar de
esporte, mas este é um assunto que afetamilhões de
atleticanos no Brasil inteiro. Inclusive, está aqui o nosso
ex-craque Reinaldo, que defendeu o Atlético com
brilhantismo, numa época em que tínhamos um dos melhores
times do Brasil. Hoje, infelizmente, é uma caricatura de
time.
Estamos defendendo a realização de eleições neste momento,
porque ninguém agüentaria o retorno de Afonso Paulino. um
Presidente que não deu certo. Não vou dizer que foi
desonesto, mas ele vendeu os principais jogadores e não deu
importância ao time.
Agora o Anibal Goulart sente-se constrangido e disse ao
"Estado de Minas" que não vai trabalhar e que, se Afonso
Paulino retornar, ele sal, porque não tem condições de
permanecer na diretoria com ele. Aníbal Goulart declarou:
"Aceitei assumir a Presidência porque, mesmo estando o clube
em crise, eu tinha a responsabilidade de substituir o
Presidente, pois fui eleito com ele". Ele alega também que
tomou todas as iniciativas de contratar e dispensar, mas que
estava numa situação dificil porque o Presidente licenciado
estava interferindo em seus atos.
Estou falando sobre este assunto apenas para amenizar um
pouco a situação delicada que vive a Assembléia. Queríamos
manifestar ainda a nossa solidariedade á torcida atleticana,
que deseja que esse ex-Presidente jamais retorne ao clube,
onde não deveria ter entrado. Se ele quiser, que vá ser
conselheiro do Cruzeiro ou do América.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 22 parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa Social - apreciação conclusiva do Requerimento ng
4.660/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira (Ciente.
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pelo qual se solicita apoio à Proposta de Emenda á
Constituição nQ 15/91, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. (-
Anexe-se á Proposta de Emenda á Constituição flQ 15/91.)
Do Sr. Manoel Mário de Souza Barros. Superintendente da

Companhia Nacional de Abastecimento - CDNAB -, prestando
informações várias sobre estoques de alimentos no Estado, a
propósito de requerimento da Deputada Elisa Alves,
Do Sr. Tarcisio José Martins Costa, Juiz de Direito da Vara

da Infáncia e Juventude, apresentando as propostas daquela
vara para construção e dotação de centros de integração para
atendimento a menores. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Da Sra. Niza Ribeiro da Luz, Secretária Municipal de

Trabalho e Ação Social de Uberlândia, informando recebimento
de oficio desta Casa e solicitando relação das áreas ociosas
de propriedade do Estado localizadas naquele município. (- A
Comissão Especial contra a Fome e a Miséria.)
Do Sr. José Humberto Salge, Presidente da 14a Subseção da

OAB-MG, de Uberaba, informando sobre a comarca, as ações e
necessidades desta, ditadas por seu crescimento, e
solicitando seja apresentada ao Projeto de Lei Complementar
nQ 22/92 emenda que tenha por objetivo dotar a Comarca de
Uberaba de mais seis varas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nQ 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
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte

proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando a relação
das entidades que receberam dotações oriundas das verbas de
subvenção social no período compreendido entre lQ/1/90 e
31/10/93, com a identificação da entidade, valor da dotação,
data de recebimento e o nome do Deputado que a propiciou.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Defesa Social e do Deputado Jaime Martins.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos
Hel énio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público presente, imprensa. O assunto, agora à tarde, é mais
ameno. De manhã, já foi votado o requerimento encaminhando
ao Ministério Público as possíveis irregularidades das
distribuições de verbas para serem apuradas. Nós tínhamos
insistido na tese da instauração de uma comissão parlamentar
de inquérito.
Agora ã tarde o assunto é totalmente diferente. O assunto

atinge os esportistas e, fundamentalmente, os atleticanos.
Recebi um pedido para falar, aqui, hoje, e eu, como
atleticano assumido, sofredor, tenho que manifestar o meu
repúdio a essa situação que o Clube Atlético está vivendo.
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Valho-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 nQ 1.744/93.
O Anexo único mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 6/11/93.
- Publicado de acordo com o original.)

"MENSAGEM NQ 403/93
Belo Horizonte, 3 de novembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a
substituição, no Projeto de Lei ng 1.704/93, de minha
iniciativa, que 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, da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá
outras providências, dos Anexos 1 e IV pelos que acompanham
esta Mensagem, bem como da referência ao artigo 6g do
projeto, contida nos Anexos V, VI e VII, pelo artigo 7g.
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 1.704/93.
Os anexos mencionados foram publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 6/11/93.
( - Publicado de acordo corno original.)

OFICIOS
Ng 28/93, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do

Tribunal de Justiça, enviando cópia do Acórdão proferido nos
autos da Ação Direta de Inconstitucional idade ng 115/15.059-
9, pelo qual aquela Corte, em sessão realizada em 25/8/93,
julgou improcedente a argüição proposta na referida ação. (-
A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Evandro de Pádua Abreu, Secretário da Casa Civil,
encaminhando cópias de convênios oriundos daquela
Secretaria.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando,

com referência a requerimento do Deputado António Carlos
Pereira, que os recursos constitucionalmente vinculados á
FAPEMIG foram empenhados a favor da entidade; que a não-
liberação financeira de tais recursos decorre de
dificuldades momentâneas do Tesouro Estadual; e que já foi
constituída comissão especial para identificar eventual
crédito da fundação, a ser ressarcido com o repasse de bens
imóveis do patrimônio público.
Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, informando a aprovação da Moção ng 3.407/93,
do Vereador Márcio Cunha, por meio da qual aquela Casa
congratula-se com esta Assembléia pela participação nos
eventos ligados ao turismo de negócios da Capital.
Do Sr. Carlos Magno Benfica, Presidente da Câmara Municipal

de Varginha, encaminhando cópia de requerimento do Vereador
Wanderley Bueno Oliveira, aprovado por aquele Legislativo,
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- Publicado, vai o projeto á Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 216. c/c O art.
220, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM Ng 401/93

Belo Horizonte, 3 de novembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que contém a sistemática de classes e tabela de
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
Helena Antipoff.
o projeto de lei encaminhado resulta de proposta da
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP -, órgão
incumbido dos estudos relacionados com a política de
remuneração no âmbito do Poder Executivo, seguindo a mesma
orientação adotada nos reajustamentos concedidos aos
servidores civis da administração direta, ao mesmo tempo em
que consolida a sistemática de classes do Quadro de Pessoal
da Fundação, anteriormente aprovado pelo seu Conselho
Curador, cuja quantificação corresponde ás funções públicas
existentes.
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 Carda, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nç 1.768/93'
Contém a sistemática de classes e tabela de vencimentos dos

servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff.
Art. lg - A sistemática de classes e a tabela de
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
Helena Antipoff é a constante do Anexo desta lei, observadas
as vigências nele indicadas.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo desta lei

estão incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no artigo Sg da Lei ng 10.364, de 27 de dezembro
de 1990, e os índices de reajustamento de janeiro e
fevereiro de 1993, nos termos do disposto no artigo 17 da
Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 6/11/93.)

"MENSAGEM NQ 402/93'
Belo Horizonte, 3 de novembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, em
aditamento à Mensagem ng 398, de 8 de outubro de 1993, que
seja substituído o Anexo Unico do Projeto de Lei ng
1.744/93, de minha iniciativa, pelo que acompanha esta
Mensagem.
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( - Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM P4g 400/93'

Belo Horizonte. 3 de novembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que eleva o limite fixado no artigo 11 da Lei n
11.043. de 15 de janeiro de 1993, para realização de
operações de crédito destinadas ao giro da divida mobiliária
vencível em 1993.
Com efeito, o Orçamento Fiscal para o exercício de 1993
estabeleceu aquele limite considerando uma premissa
inflacionária de 8,78% médios mensais para o período de
janeiro a dezembro de 1993, no pressuposto de que as
operações de crédito em causa se realizassem paulatinamente,
ao longo de todo o exercício.
Ocorre que a variação média mensal projetada para efeito de
resgate das Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais -
LFT/MG - já é da ordem de 32,5%, índice próximo do
fechamento anual, uma vez que apenas novembro e dezembro são
projetados.
Outro fator que concorre para a superação do limite
originalmente fixado é a concentração das operações nos três
últimos meses do exercício. Cerca de 89% do volume monetário
negociado deverão ocorrer neste último trimestre,
influenciado não pela taxa média apontada para o exercício,
mas por taxas notadamente superiores, decorrentes do
processo inflacionário ascendente que se verifica.
Por outro lado, cabe considerar que a política de

manutenção de juros reais elevados contribui adicionalmente
para a defasagem dos valores projetados, acelerando a
necessidade de seu ajustamento em mais ampla escala.
Diante desses fatos, e considerada a premência de dotar _o

Poder Executivo de instrumentos que assegurem a execução
equilibrada do orçamento, solicito a Vossa Excelência que o
projeto anexo seja apreciado sob o regime de urgência de que
trata o artigo 69 da Constituição do Estado.
Valho-me desta oportunidade para renovar a Vossa Excelência

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

PROJETO DE LEI Ng 1.767/93*
Acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar

operações de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica acrescido de CR$53.300.000.000,00 (cinqüenta
e três bilhões e trezentos milhões de cruzeiros reais) o
limite fixado no artigo 11 da Lei nQ 11.043, de 15 de
janeiro de 1993, para o Poder Executivo realizar operações
de crédito destinadas ao giro da divida mobiliária vencível
no exercício de 1993, observada a Resolução ng 36. de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário."
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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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahini Jacob, 2g-Secretário 'ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2o-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência;
"MENSAGEM NQ 399193

Belo Horizonte, 29 de outubro de 1993.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.014,
que reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá outras
providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto-
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.014, que reorganiza o
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA-MG - e dá outras providências, vejo-me
no dever de negar sanção ao seu artigo 22.
O dispositivo vetado prevê a publicação, no órgão oficial,
do valor da receita líquida do Estado e de suas parcelas,
para efeito da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de 1993.
Trata-se, no entanto, de prescrição que se acha
compreendida, de forma mais ampla, no artigo 74 da
Constituição do Estado, segundo o qual a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado é exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo.
A norma que excluo da sanção prevê, assim, a divulgação de

dado que já é publicado com a informação obrigatória que é
prestada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo para
efeito de fiscalização e controle, tornando-se desnecessária
a norma que se pretende introduzir através do dispositivo
vetado.
São essas as razões de interesse público que me levam a
excluir da sanção o artigo 22 da Proposição de Lei no
12.014, que devolvo á Assembléia Legislativa do Estado para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de outubro

de 1993.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- À Comissão Especial.



72

Belo Horizonte, sábado, 6 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 4609 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ns 399/93 (veto á Proposição de
Lei nQ 12.014). 400 e 401/93 (Projetos de Lei ns 1.767 e
1.768/93); 402/93 (aditamento à Mensagem nQ 398/93); e
403/93 (emenda ao Projeto de Lei nQ 1.704/93), do Governador
do Estado; Oficio no 28/93, do Presidente do Tribunal de
Justiça - Ofícios diversos - Apresentação de Proposições:
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Defesa Social e do
Deputado Jaime Martins - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Marcos Helônlo - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): lg Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.335/93;
aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio
Carlos Pereira; deferimento - Requerimento do Deputado
Agostinho Patrus; deferimento; discurso do Deputado Ibrahim
Jacob - 2? Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.562/93;
aprovação na forma do vencido no lQ turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 141h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Edward Abreu -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - Jorge Hannas - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênlo - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferra) - 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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voltado para a comunidade. Pelos serviços prestados, torna-
se merecedora da declaração de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 1-529/93, no 2Q turno, na forma proposta
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 1.571/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Cóssimo Freitas, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica
Apóstolos de Cristo, com sede no Municipio de Alpinõpolis.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, compete,

agora, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria para o
2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em exame visa a prestar assistência espiritual e

material àquela comunidade. Por seus trabalhos de natureza
filantrópica, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.571/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.
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A proposição em tela, do Deputado Cóssimo Freitas, pretende
declarar de utilidade pública a Associação Espirita Cáritas,
com sede no Município de Passos.
Após a aprovação do projeto no lQ turno, sem emendas, cabe-
nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno
de deliberação conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade em apreço, de caráter beneficente e

assistencial, tem pautado sua ação pela prática da doutrina
espirita.
Pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo em sua

comunidade, a Associação Espirita Cáritas faz jus ao titulo
declaratôrio de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.505/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 4 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.506/93

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

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em
epígrafe pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Capoeira Cais da Bahia, com sede nesta Capital.
Aprovado o projeto no iQ turno, sem emendas, cabe a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

Fundamentação
A entidade em exame realiza um trabalho de divulgação e
preservação da cultura negra, sobretudo no que trata do
ensino e da prática da capoeira, o que a torna merecedora da
pretendida declaração.
Ratificamos, portanto, o posicionamento desta comissão no
lg turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.506/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.529193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto,
pretende declarar de utilidade pública o Circulo da Amizade
de Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba.
Aprovada a proposição no lg turno, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em causa objetiva prestar assistência social a

crianças e a idosos desamparados, além de congregar as
famílias de rotarianos a fim de desenvolver um trabalho
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Publicado em 10/9/93. foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça para exame preliminar, a qual não
identificou impedimento a sua tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivos o estudo e a prática
do espiritismo segundo Alan Kardec; inspirando-se nele,
desenvolve atividades de cunho caritativo, em beneficio da
comunidade.
Por ser conhecida pelos relevantes serviços que presta

àquela comunidade, a entidade em causa torna-se merecedora
da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.637/93, no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.087192

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

O projeto de lei em apreço, do Deputado Bernardo Rubinger,
propõe seja denominada Pedro Aguinaldo Fulgêncio a ponte
sobre o rio Taquaraçu, situada na Rodovia MG-20, na
localidade de Taquaraçu de Baixo, divisa entre os Municípios
de Santa Luzia e Jabuticatubas.
Aprovada no lQ turno, em sua forma original, deve, agora, a
proposição receber parecer para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O jornalista Pedro Aguinaldo Fulgéncio foi uma das mais
ilustres personalidades da imprensa mineira, na qual fez
brilhante carreira. Exerceu suas funções na redação do
jornal "Estado de Minas" de 1929 até 1992, quando faleceu,
já então como Diretor-Geral das Emissoras e Diários
Associados em Belo Horizonte, Diretor-Presidente da S.A.
Estado de Minas e vice-Presidente do Condomínio Acionário
das Emissoras e Diários Associados.
Pela inquestionável contribuição que deu ao jornalismo do
Estado, consideramos j usta e oportuna a homenagem que se
propõe prestar a Pedro Aguinaldo Fulgêncio, com a atribuição
de seu nome à ponte sobre o rio Taquaraçu.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.087/92. no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1993-
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.505193

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.621/93, do Deputado Mauri Torres,
visa a declarar de utilidade pública a Corporação Musical
Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de Senador
Firmino.
A proposição foi submetida ao exame preliminar da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Compete-nos.
agora, emitir parecer sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivo a educação musical e

a difusão da arte. Para tanto, a instituição promove cursos,
palestras e audições musicais.
Por prestar relevantes serviços à comunidade, uma vez que
incentiva a cultura, a referida corporação merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.621/93, no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões. 4 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.535/93

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

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação da Caridade de São Vicente de Paulo, Núcleo 2,
com sede no Município de Juiz de Fora.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento á normal tramitação
da matéria, compete-nos emitir parecer sobre a proposição
para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida associação vem cumprindo fielmente seus

objetivos estatutários, uma vez que oferece assistência,
ensino e educação a pessoas necessitadas.
Por seu espirito de cooperação com os órgãos públicos,

visando à integração de pessoas carentes à comunidade, a
entidade merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei n
1.635/93, no 1Q turno.
Saia das Comissões. 4 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.637/93

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

D projeto de lei em comento, do Deputado Célio de Oliveira,
pretende declarar de utilidade pública o Centro Espirita S.
Luiz Gonzaga, com sede no Município de Luminárias.
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margem são do particular. O Estado só tem a água. Isso
necessitaria de uma correção. Seria importante voltar ás
águas comuns. Determinadas caminhadas não têm retorno. Em
geral, a caminhada da politização não retorna. Se um bem
passa a ser público, ele nunca retorna. Isso aconteceu até
na França, o que era água comum passou a ser chamada de água
especial. Mas, no Brasil, a água ficou pública.
Existe uma outra forma de gestão do curso de água, dos
rios, dos córregos, dessas agüinhas comuns que só circulam
entre as propriedades. O Código de Águas não fala sobre
essas agüinhas. O Estado não pode legislar sobre as águas,
nesse aspecto. Então, na verdade, no meu entender, nem o
Judiciário pode repartir essas águas. Ele não pode dispor de
um bem público. Isso é assunto do titular do domínio da
água. Mas, na água comum antiga, o titular do domínio tem
que resolver. Então, nessas ações, cada ação será uma ação.
E preciso ser criada uma tese, já que não temos uma norma
jurídica desse novo tipo de água pública. O Estado não pode
fazer nada, a não ser que seja mantida a água de interesse
público. Muito obrigado pelas suas palavras.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria, lamentavelmente,
pede vênia ao ilustre Plenário porque, regimentalmente,
somos obrigados a encerrar a sessão ás 22 horas, restando,
portanto, tão-somente lo minutos.
NÓS teríamos ainda algumas perguntas a serem proferidas,
todas elas oralmente, o que nos impede, no momento, de
repassá-las ao ilustre conferencista, Prof. Cid Tomanik
Pompeu, a quem elas seriam dirigidas. Entretanto, resta a
alternativa de as perguntas serem formuladas por escrito e
entregues ao ilustre professor, que, por certo, não se
negará, posteriormente, a respondê-las também por escrito.
Com essas palavras, quero encerrar a minha participação
como Coordenador destes debates, passando novamente a
palavra ao Deputado Bené Guedes, que preside esta reunião.
Muito obrigado a todos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Á Presidência agradece ao ilustre

conferencista Or. Cid Tomanik Pompeu, ao debatedor Or. Mário
Cicarelli Pinheiro e aos participantes pela presença,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 20, ás 14 horas, com a ordem do dia a ser
publicada, e para a especial, também de amanhã, ás 18 horas,
destinada a receber os Drs. Sérgio Menin Teixeira de Souza e
João Jerônimo Monticelli, nos termos do edital de
convocação, em prosseguimento aos trabalhos do Seminário
Legislativo Águas de Minas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.621/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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regulem a matéria. Há, por exemplo, os casos de riachos e
córregos que passam pelos municípios e que deveria ser de
competência dos municípios. Hoje, se o município quiser,
pode falar que essa água é do Estado. Inclusive, esse é um
grande problema, e em certa época salientei muito, mas o
Relator estava preocupado com outros assuntos e não me deu
ouvidos. Mas, na verdade, o dono da coisa responde pelos
prejuízos causados pela coisa. Portanto, todas as áreas
inundadas podem ser indenizadas. E o dono das águas é o
Estado. Poderia haver muitas ações responsabilizando
civilmente o Estado por danos causados a terceiros. Essas
são as águas municipais.
As águas comuns, quando existem, nunca o Código de Aguas

trata dessa questão. Não houve uma disciplina administrativa
tratando do assunto. Entendo que esses conflitos são gerados
mais nas águas comuns. Não há muitos problemas com as águas
públicas. O Código de Aguas diz que todo mundo tem direito
ao acesso, só que se houver caminho, tudo bem. Mas se eu
tiver que atravessar uma propriedade particular, tenho que
indenizar o prejuízo que causar. Não há dúvida a respeito.
Trata-se do principio de que quem causa prejuízos a
terceiros deve indenizar. Mas para um órgão administrar a
água, ele não pode usar essa servidão, esse direito de
passagem. Ou o administrado consegue em juízo ou não. Mas o
órgão não pode outorgar, pois ele, o órgão gestor, não tem
RH. Ele teria que desapropriar aquela faixa. Ele só poderia
liberar aquela área por desapropriação ou por instituição de
servidão. Mas isso é incabível, porque ele não é o
beneficiário, e, ás vezes, nem a coletividade é
beneficiária. Não é o caso de uma propriedade pública, é o
caso de uma propriedade. Então, é o dono daquela
propriedade, é o direito de vizinhança. O dono daquela
propriedade que quer a água que arque com os custos da água.
Mas, se ele é pobre e não pode, tem que ver se o Estado tem
alguma assistência social ou órgão que dê essa assistência a
ele.
O órgão gestor não pode, por si só, fornecer água. Não é um
caso de interesse público, é um caso de interesse às vezes
coletivo, às vezes privado. Isso não cabe ao Estado
resolver. Mas eu concordo que, recebendo essa água no seu
patrimônio, o Estado teve um encargo e um problema muito
sério, porque as mudanças da legislação complicam muito.
Antigamente, até a Constituição de 1988, os Estados só
tinham rios que tivessem nascente e foz em seus
territórios. O que é um rio? E um curso d'água de certa
magnitude. Riacho não é rio, córrego não é, arroio também
não é. Então, nada disso era do Estado. A União é que
pertencia qualquer corpo de água que tivesse determinada
posição geográfica que obrigasse a uma situação extra-
estadual. O que sobrava era água comum. Os proprietários é
que tinham o domínio da água. Ou os proprietários se
acertavam ou iam ao Judiciário.
Quanto às águas municipais, o município resolvia. Tirando
essas águas, você cai na água antiga, onde o leito e a
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A segunda questão é a seguinte: na militáncia que temos
dentro de recursos hídricos, muitas vezes deparamos com
casos concretos em que as partes, devido aos conflitos,
entram em juizo. Digo isso com constrangimento. Notamos que
o problema da legislação dos recursos hidricos não è tão
especializada e, muitas vezes, não é atendida pelo Poder
Judiciário. Quando conversamos com os Juizes, temos até
medo, tal a ignorância manifestada por eles. Muitas vezes,
nessas ações - nem todos os Juizes, evidentemente -, O
órgão gestor de recursos hídricos não é chamado a intervir
no processo, para trazer esclarecimentos na sua condução.
Inclusive, temos procurado a Promotoria Pública, porque,
hoje, as Procuradorias estão atuando através das
Procuradorias dos Municípios. Acho que foi muito boa essa
transformação. Temos procurado as Procuradorias nos casos em
que haja conflitos e que já estejam colocados dentro de
processos judiciais, e todas elas nos dizem que só podem
resolver esse problema através de uma ação civil pública.
Vamos dar outorga de água. Muitas vezes, fazemos isso de
braços amarrados, e já existe uma decisão judicial
Impedindo-a num determinado ponto de terreno de terceiros.
Temos de ter acesso ás águas para as primeiras necessidades
da vida.
Isso vai gerar conflitos e processos. Então, perguntaria ao

Dr. Cid como poderíamos resolver essas questões que ainda
estão na fase doutrinária da legislação de recursos
hidricos, os conceitos de recursos hidricos, principalmente
nas doutrinas equarianas. O cidadão, para ter acesso à água,
passará por terrenos de terceiros, e as doutrinas fixam que
ele é responsável pelos prejuízos causados a terceiros. Mas
acontece que basta um cidadão indenizar a terceiros para ter
acesso a essas águas. Perguntaria o seguinte: devido a sua
experiência, como poderíamos resolver a questão? Um órgão
gestor, que já tem muitos problemas de ação, problemas de
conflitos entre vizinhos, para permitir o acesso ao uso
dessa água ao terreno que está a jusante, como resolveria
esse problema jurídico?
O Sr. CIa Tomanik Pompeu - Naturalmente, é um prazer estar
aqui para responder a sua pergunta. Na questão dos
municípios, a Constituição Federal ignorou a matéria, mas as
Constituições Estaduais em geral deram um peso muito grande
à participação dos municipios. A Constituição de São Paulo,
por exemplo, colocou até nos conselhos os municípios
presentes, e em paridade com o Estado. O município foi
contemplado até com uma sessão sobre o assunto, na
Constituição. Ela prevê, Inclusive, que o Estado pode
delegar aos municípios a gestão das águas estaduais de uso
predominantemente local. Também reconheço que o município
não pode ficar administrando interesses que não pertencem a
seu território. Realmente, esse foi um erro muito grande da
Constituição Federal. Colocaram as águas estaduais sem
qualquer ressalva. Na verdade, os Estados assumiram águas
que eles não têm as mínimas condições para administrar. Eles
não sabem como resolver, porque não há leis especificas que



64

esclarecido. Agora, do jeito que tenho visto escrito, e que
está até na lei de São Paulo, acho um absurdo, porque vira
uma contribuição de melhoria.
Na verdade, quem paga a água no Brasil é o irrigante. Assim

mesmo, em determinados perímetros. No resto, ninguém paga.
Mas a filosofia vai chegar lá. Já se discute até se não
seria melhor criar um mercado hipotético de águas, onde o
Estado lança aquilo e as pessoas compram. Mas temos que ir
com cuidado, para não criarmos distorções nesse sentido.
Estão criando contribuições de melhoria. E ai é tributo. Não
do jeito que está na lei.
O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Prof. Cid Tomanik
por Amir José de Freitas, do Departamento de Recursos
Hidricos.
O Sr. Amir José de Freitas - E um prazer muito grande me
encontrar com o Prof. Cid Tomanik neste seminário, e, com
ele, trocar experiências vividas, evidentemente, com os
recursos hídricos.
Tenho duas questões que não poderia deixar passar de liso
neste seminário, tendo em vista a importância delas. E que,
na implementação da Constituição Federal, o município foi o
grande esquecido. Antigamente, as águas eram públicas. Sejam
federais, estaduais ou municipais. As águas dominicais e as
águas particulares. E, com a Constituição de 1988, as águas
passaram para o domínio público somente do Estado e da
Federação.
Mas este seminário, e estou gostando bastante disso, não
está tendo medo de enfrentar o problema, e está projetando
para o futuro até uma concepção bastante avançada, no
sentido de recuperar a participação do município no que se
relaciona ao problema dos recursos hídricos, porque, na
parte do meio ambiente, o problema está bem equacionado.
Uma das proposições da CPI Institucional, hoje, pela manhã,

tratando do art. 21, inciso XII, da Constituição Federal,
sugeria que os Estados pudessem legislar, principalmente,
sobre as instalações e aproveitamentos hidroenergéticos e
portuárias fluviais. Dentro desse pensamento, o Estado
poderá, em caráter supletivo, conforme dispuser a lei,
autorizar o município a conceder tais outorgas no âmbito dos
seus respectivos conflitos. Surge dai uma esperança de
colocarmos os municípios nas suas devidas posições, porque é
lá que aparecem os conflitos. Os Prefeitos, muitas vezes
antes de chegarem ao Governo Estadual ou Federal, estão de
braços dados com conflitos gerados em suas Prefeituras, mas
de braços atados, sem poderem tomar nenhuma decisão, já que
ela é do Governo Federal, principalmente no aspecto
legislativo.
Pergunto ao Dr. Cid Tomanik, que é um especialista na
matéria, como vamos retornar a essa participação dos
Estados, não tímida e tênue, mas efetiva, tendo em vista que
a participação dos municípios irá permitir a
descentralização das diretrizes do gerenciamento do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos.
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Sobre a cobrança, devo dizer a você que, depois do IPMF,
tenho minhas dúvidas. Com base no melhor modelo, pensa-se
em resolver uma situação, criando um recurso para o setor.
Uma das criticas que faço ao projeto é que ele não
estabelece uma política de cobrança. Ele diz que a água será
cobrada. Na verdade, é hora de a União dizer o que é a
cobrança. A cobrança da água é aquela das decisões
participativas. Não é o comitê da bacia que deve resolver
quais obras são necessárias e o que beneficia aqueles
usuários, e o que eles usam. Tenho medo de que, de repente,
por falta de recursos, surja aquela história: "acabou aqui,
pega ali". Ou todo mundo que tenha água pague tanto por m3.
Ai pode ficar caracterizado um imposto. Não é esse o
espirito da cobrança. O espirito da cobrança é exatamente o
de que se cobre do beneficiário. Não tenho visto muitos
detalhes a respeito disso Vejo que só será cobrado. Deveria
ser cobrado em função do que vai ocorrer na bacia. Deveria
ser verificado qual beneficio ele terá com aquela obra, qual
a sua participação. E essa regulamentação e algumas
diretrizes que a lei precisaria estabelecer. E claro que ela
não vai entrar em detalhes, mas essas diretrizes são
necessárias, senão não vai criar uma tarifa, mas, sim, um
tributo.
Em São Paulo não aconteceu nada porque a Lei nQ 7.663
remeteu o assunto a uma outra lei que será enviada para
aprovação no segundo plano estadual. A lei tem que dizer
quem paga. Todo mundo paga? Se eu começar a escrever frases
genéricas, cairemos no rateio de custos e é o que foi
mencionado aqui- Na própria lei do Estado de São Paulo -
que é perigosa -, é dito que os beneficiários pagam pela
obra. Mas que beneficiários? Eu sou usuário, uso a água e
pago. E uma contribuição de melhoria. Não é rateio de custo.
Isso é contribuição de melhoria, porque é o beneficiário
quem vai pagar. A lei coloca "uma pessoa". A lei do Estado,
inclusive, avançou. Chegou um momento em que ela adotou uma
legislação ambienta]. que também acho um absurda. Na fixação
do pagamento, o órgão público poderia investigar a receita
das pessoas. Quem escreveu escreveu num sentido. A
administração podia ir lá e exigir explicações sobre a fonte
de renda. Isso é totalmente inconstitucional!
O rateio de custo, no meu entender, devia ser feito entre
as entidades que teriam a obrigação de fazer a obra. Isso.
sim. Eu posso fazer uma obra e uma bacia inteira ser
beneficiada. E todo cidadão lá é beneficiado. Ele tem que
pagar Ou eu posso dizer: "Por que sou eu e não os outros?".
A lei nem excluiu! Então, é preciso que se tome muito
cuidado ao escrever uma lei, porque as palavras que no uso
comum têm um sentido, no texto legal, na interpretação.
precisam ser literais. Vale o que está escrito. Então, se eu
disser que o custo é repartido entre os beneficiados, a
primeira pessoa que for cobrada dirá: "Onde estão os outros?
Só eu? Não! Aquele conjunto habitacional também é
beneficiado. Onde está o pagamento deles?". Portanto, quem
paga, por que paga e o que paga é preciso ficar muito
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Ministério Público. Porém, já há indicios de que estão
querendo até deturpar esse fiscal da lei.
Eu me aposentei no serviço público, com 35 anos de serviço.
Nesse tempo, acompanhei várias questões, entre elas a dos
tiradores de areia. Eles sofriam ameaças físicas. Então, as
ações civis públicas podem ser movidas por várias entidades,
por órgãos do Estado e até por associações.
Em São Paulo, você vai achar 15 ou dez ações movidas por

outros e 800 movidas pelo Ministério Público. E mais
importante eu criar as normas com o administrador da área. O
órgão ambiental participa de tudo. Deve ser ouvido. Se é do
comitê, deve estar sendo parte, só que essa providência
puramente administrativa ficaria mais fácil com quem
administra a área. Em São Paulo, o Banco Mundial não
entendeu. Ele disse: "O rio Tietê é quatro, vem a barragem
de Pirapora e ele vira dois". O que aconteceu? Nada. Só que
a água passou, não mudou nada. Hoje, ninguém tem coragem de
mudar isso. Refizemos todo o excesso de enquadramento, mas
nenhum Governador teve coragem de assinar. Não é o fato de
ser a pior classificação que pode poluir.
Portanto, a fiscalização tem de ser no sentido de ação, e o
enquadramento, no meu entender, é um ato administrativo
baseado na legislação ambiental. Inclusive, um artigo entrou
na Resolução nQ 20, sobre o prazo do uso preponderante. Na
verdade, fica uma coisa na lei e outra na realidade. E, como
jurista, discordo disso. A norma juridica deve chegar
próxima á realidade. Quando era no campo sanitário, era "uso
possivel'. Uso possivel, eu admito, porque diz, por exemplo,
essa água é potável. Eu vou lá e a uso. Só os técnicos sabem
a qualidade da água, mas a população não sabe. Somente sabe
quando sai no diário oficial.
Um participante - O meu objetivo é exatamente isso. O que
sempre acho é que, quando temos a chance de a coletividade
decidir, sempre acredito mais nela do que no burocrata.
O Sr. Cld Tomanik Pompeu - Concordo plenamente. O
burocrata, ás vezes, não chega á janela. O comitê é que vai
propor o enquadramento.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Rodrigo Mattioli, da
Fundação João Pinheiro, também dirigida ao Prof. Cid: "Em
1991, o Estado de São Paulo aprovou uma Lei Estadual de
Recursos Hidricos. Pergunta-se: no tocante á geração de
recursos financeiros para o sistema de gestão, quais os
resultados, em especial, quando há a cobrança pelo uso da
água, quais as perspectivas?"
O Sr. CIa Tomanik Pompeu - Mattioli, a lei estadual - pode
parecer que só ponho defeito - tem muitas imperfeições. Por
exemplo, na hora de se falar em cobrança, acabou-se falando
da cobrança pelo uso e não se falou da cobrança por
poluição. Embora ela diga os critérios, ela não definiu quem
cobra. Então, essa parte da lei ficou para o futuro. Ela diz
o seguinte: a cobrança será feita a pós o segundo plano, por
proposta de lei, que ainda não foi á Assembléia. Então essa
lei instituiu, mas não obrigou. Ela remeteu a uma outra lei.
Na verdade, foi uma falha, e essa lei não saiu.



61

ambiental, da competência dos órgãos ambientais, o senhor
não acha estranho que, dentro dessa pluralidade de
competências - que estão exatamente dependentes dessa
classificação, dos parâmetros que são advindos dos órgãos de
política ambiental - um único órgão, que cuida apenas da
gestão e do uso da água, fosse encarregado dessa missão,
retirando, inclusive do colégio, da sociedade, essa
capacidade de classificação? O senhor não acha que seria um
prejuízo muito grande?
O Sr. Cia Tomank Pompeu - Então, eu sabia que aquela água

era potável e que aquela outra não era. Tínhamos um enfoque
sanitário. Depois surgiu o enfoque ambienta], que não usa
mais a água de hoje, mas a de amanhã, cujo uso preponderante
se pretenda que seja aquele predeterminado. Ora, eu sou um
administrador e vejo, por exemplo, em São Paulo, uma água de
uma classe que não possui nada para se classificar, e que
estava na classe antiga, a classe II - recreação e contato
primário. Eu pulo este item, mas só que se trata do rio
Tietê. E eu posso me contaminar todo.
Existe uma legislação que diz que determinada água é
possível de ser utilizada para abastecimento com um
tratamento convencional. Mas isso está na lei, não na água.
Esta é quase como um esgoto e, no entanto, enquadraram no
tipo II da antiga classificação. Se eu sou Prefeito e
começo a construir uma estação de tratamento dessa água,
logo entrarão com uma ação popular contra mim. Essa água
seria de tratamento convencional.
Então, há uma disparidade entre a água de hoje e o

enquadramento de hoje, porque o uso preponderante é o que se
pretende dar. Isso é muito correto se existe um planejamento
territorial total. Mas quando este não existe, quem sabe, na
verdade, o uso que se pretende dar é aquele que está
elaborando o plano. Nós não estamos fazendo um estudo por
bacia hidrográfica. •O comitê estuda a bacia e diz o que vai
ser feito nela. Ele também vai propor o enquadramento.
Entendo que o órgão ambiental tem uma presença fundamental
para baixar normas e fiscalizar o cumprimento, e não
simplesmente baixar um ato, dizendo qual é a classificação
de determinado rio. No meu entender, quem está mais próximo
dessa realidade é aquele que está administrando o uso da
água. Ele é que sabe qual ê o uso que se pretende dar.
Não tenho nada contra o ambiente; escrevi até um livro de
proteção da qualidade da água. Fui um dos pioneiros, em 1976
já escrevia a respeito disso. Sempre defendi a presença dos
órgãos ambientais junto ao Ministério Público. A coisa
funcionava mal antes de o Ministério Público entrar nesta
área de controle ambiental. Não que funcione bem, mas os
órgãos que têm competência para atuar possuem sérios
problemas políticos. Fui Consultor do Presidente da CETESB.
Eu interditei matadouros, mas percebi que a pressão é muito
grande quando você atua contra uma grande indústria ou uma
instalação qualquer poluidora. Sempre havia telefonemas de
Senadores, Ministros ou Governadores. Ai, a cabeça do fiscal
é que fica em risco, ao passo que não a instituição
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pelo culto, permitindo-se a participação nos serviços
organizados no estabelecimento e a posse de livro de
instrução religiosa e de confissão.
Parágrafo único - Â liberdade de manifestação de culto é

conciliada com as exigências da ordem e da disciplina no
estabelecimento.
Art. 61 - E permitida, nas penitenciárias, nos termos do
regulamento desta lei, a presença de representante
religioso, com autorização para organizar serviços
litúrgicos e fazer visita pastoral aos adeptos de sua
religião.

Seção IV
Das Atividades Culturais, Recreativas e Esportivas

Art. 62 - Para o bem-estar físico e mental do sentenciado.
serão organizadas, nos estabelecimentos penitenciários,
atividades culturais, recreativas e esportivas.
Art. 63 - Os programas de atividades esportivas são

destinados em particular ao jovem adulto, e, para o seu
desenvolvimento, poderá ser solicitada a colaboração da
Diretoria de Esportes e de outros órgãos da comunidade.
Art. 64 - O professor de Educação Física e o recreacionista

organizarão seção de educação física e atividades dirigidas
para os respectivos grupos de condenados, devendo observar o
comportamento deles, para anotação.

Seção V
Do Contato com o Exterior e da Relação com a Família

Art. 65 - Será estimulado o contato com o mundo não só
através da prática das medidas de semiliberdade, como também
através do trabalho com pessoas adequadas da sociedade,
conscientizando-se o sentenciado de sua cidadania, de sua
condição de parte da comunidade livre.
Art. 66 - O sentenciado, além das visitas periódicas á
família, terá direito a visita intima do cônjuge ou do
companheiro, condicionada a estudo social e exame médico,
Para afastar situação que desaconselhe o contato sexual.
Art. 67 - O contato com o exterior e as relações com a

família dependem de programação do serviço social, ouvida a
Comissão Técnica de Classificação.

Capítulo V
Da Evolução do Tratamento

Art. 68 - A evolução do tratamento reeducativo determinará
reavaliação do programa de tratamento, com vistas à sua
progressão ou regressão.
Parágrafo único - A avaliação periódica do tratamento pela

Comissão Técnica de Classificação e a homologação do Juiz da
Execução Penal determinarão a proposta de progressão do
regime no mesmo estabelecimento ou em outro.
Art. 69 - A progressão depende da evolução favorável do
tratamento, e a regressão, da evolução desfavorável.
Art 70 - Ao término do tratamento ou á proximidade do
livramento condicional, a Comissão Técnica de Classificação
elaborará relatório final, em que se manifestarão o
resultado do tratamento e a prognose favorável para a vida
futura do sentenciado.
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Parágrafo único - No relatório constará informação sobre o
pedido de livramento condicional.

TÍTULO III
Dos Estabelecimentos Penitenciários

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 71 - Os estabelecimentos penitenciários são destinados
ao cumprimento do dispósto nos incisos XLVI, "a'. XLVIII,
XLIX e L do art. sg da Constituição Federal e se distinguem
em:

- presidio e cadeia pública, destinados à custódia dos
presos á disposição do Juiz processante;
II - penitenciária, para o sentenciado em regime fechado;
III - colônia agrícola, industrial ou similar, para o

sentenciado em regime semi-aberto;
IV - casa do albergado para o sentenciado em regime aberto;
V - centro de reeducação do jovem adulto, para o
sentenciado em regime aberto ou semi-aberto;
VI - centro de observação, para realização do exame

criminológico de classificação;
VII - hospital de custódia e tratamento penitenciário para
inimputáveis e semi-imputáveis, indicados no art. 26 do
Código Penal.
Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa,
energia, reservatório de água, quadras poliesportivas,
locais para a guarda militar e agentes prisionais, disporão
de dependências para administração, saúde, gabinete
odontológico, ensino, biblioteca, serviços gerais,
almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e
visita de familiares.
Parágrafo único - Haverá ainda, nas penitenciárias,
locutório para advogados, salas para autoridades, salas de
estágio para estudantes universitários e gabinete para
equipe interdisciplinar de observação ou de tratamento.
Art. 73 - As oficinas e Instalações agrícolas devem reunir
condições semelhantes ás da comunidade livre, observadas as
normas legais para a proteção do trabalho e a prevenção de
acidente-
Art. 74 - Onde não houver centro de observação como unidade

autônoma, será construído pavilhão de observação, de regime
fechado-
Art. 75 - Podem ser previstas seções independentes, de
segurança reforçada, para internamento de condenado por
crime hediondo e de rebelde ou opositor ao regime do
estabelecimento.

lg - Será obrigatória a existência das seções previstas
no "caput" para a guarda de condenados que forem
considerados de alta periculosidade e de dificil
recuperação.
§ 2g - Haverá seção aberta, independente, no
estabelecimento de regime fechado ou semi-aberto, para
atividades de reintegração na sociedade.
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Art. 76 - O complexo penitenciário compreenderá pavilhões
separados, para a execução progressiva dos regimes fechado,
semi-aberto e aberto.
Art. 77 - O estabelecimento penitenciário contará com a

Comissão Técnica de Classificação para a formação de grupos
de sentenciados segundo as necessidades de tratamento;
acompanhamento da progressão dos regimes; informação sobre a
concessão ou a revogação de medidas de semiliberdade,
autorização de saída, remissão parcial da pena, pedido de
livramento condicional e participação na aplicação de
sanções disciplinares.
Art. 78 - Os estabelecimentos de regime fechado terão a
lotação máxima de 500 (quinhentos) sentenciados; os de
regime semi-aberto, de 300 (trezentos); os de regime aberto,
de 50 (cinqüenta) semilivres; o presidio, de 400
(quatrocentos) acusados; e a cadeia pública, de 50
(cinqüenta) presos.
Art. 79 - Na localização do estabelecimento de regime
fechado, atender-se-á às facilidades de acesso e comunicação
e ao aproveitamento de serviços básicos existentes, além das
condições necessárias ao adequado internamento, instalações
de aprendizagem profissional, áreas para esporte e
recreação, visitas, ensino e assistência especializada.

lg - Para o estabelecimento de regimes aberto e semi-
aberto, será considerada ainda a proximidade de locais de
trabalho, de cursos de instrução primária e formação
profissional e assistências hospitalar e religiosa.

20 - O presidio e a cadela pública se localizarão no meio
urbano, respectivamente, na Capital e em sedes de comarca
com fácil acesso ao fórum local ou a varas criminais

Capítulo II
Do Presidio e da Cadeia Pública

Art. 80 - O presidio e a cadeia pública, estabelecimentos
de regime fechado, destinam-se á custódia do preso
provisório e á execução da pena privativa de liberdade para
o preso residente e domiciliado na comarca.
Art. 81 - No presídio e na cadeia pública haverá unidade
independente para a mulher e o jovem adulto e para a
execução de pena privativa de liberdade e da limitação de
fim de semana.

lg - O sentenciado poderá cumprir, na cadeia local, pena
em regime fechado ou semi-aberto, se tiver família e a
penitenciária for distante.

2g - As presidiárias terão condições para permanecer com
os filhos durante a amamentação.
Art. 82 - O presidio e a cadeia pública, além do pessoal de

vigilância e segurança e do pessoa administrativo, contarão
com equipe interdisciplinar de observação.
Art. 83 - Aplica-se ao estabelecimento do preso provisório

o disposto no art. 83 da Lei Federal no 7.210, de 1984, com
a adequada adaptação ao regime do estabelecimento.

Capitulo III
Da Penitenciária
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Art. 84 - A penitenciária se destina á execução, no regime
fechado, da pena privativa de liberdade.
Art. 85 - O sentenciado será alojado em quarto individual,

que terá cama, lavatório, chuveiro e aparelho sanitário.
Parágrafo único - São requisitos básicos da unidade

celular:
1 - salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores

de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados á
existência humana;
2 - área mínima de 6m2 (seis metros quadrados).
Art. 86 - No caso de dormitório coletivo, as instalações
sanitárias serão localizadas em área separada, e o
dormitório só pode ser ocupado por sentenciados que revelem
para tal as necessárias condições.
Art. 87 - Além dos requisitos indicados no artigo anterior,
a penitenciária para mulheres será dotada de seção para a
gestante e a parturiente e de creche para seus filhos até a
idade pré-escolar.
Art. 88 - No regime fechado predominam as normas de
segurança e disciplina, que cobrirão, durante 24 (vinte _e
quatro) horas, a vida diária dos reclusos, que serão
classificados em grupos, segundo as necessidades de
tratamento, submetendo-se às diferentes atividades do
processo de ressocialização: trabalho, instrução, religião,
recreação e esporte.

Capítulo 1V
Colônia Agrícola ou Industrial

Art. 89 - A colônia agrícola e a industrial se destinam ao
sentenciado em regime semi-aberto.
Art. 90 - Os setenciados poderão ser alojados em dormitório
coletivo, observados os requisitos do art. 86.
Art. 91 - No regime semi-aberto serão observadas as normas
de segurança, ordem e disciplina necessárias à convivência
normal na vida do estabelecimento e à adaptação ás
peculiaridades do tratamento reeducativo. A agenda diária
prevista pela Comissão Técnica de Classificação disporá
sobre as atividades perceptivas, recreativas e esportivas.
Haverá contato com a sociedade para o trabalho externo,
freqüência a cursos de instruções escolar e profissional e
para outras atividades de reintegração na sociedade, sob a
assistência e a orientação do pessoal penitenciário ou do
serviço social

Capitulo V
Da Casa do Albergado

Art. 92 - A casa do albergado se destina á execução da pena
em regime aberto.
Art. 93 - Haverá casa de albergado na Capital e nas sedes

de comarcas.
Parágrafo único - Onde não houver casa do albergado, o
regime aberto poderá ser cumprido em seção independente,
separada do estabelecimento de regime fechado ou semi-
aberto.
Art. 94 - A casa do albergado deverá preencher os seguintes
requisitos:
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- localização em meio urbano, com autonomia
administrativa;
II - número reduzido de candidatos selecionados segundo sua

aptidão para o regime aberto;
III - aceitação, pelo candidato, do programa de tratamento;
IV - afetação do semilivre ao trabalho, com preparação

profissional para a reintegração na sociedade;
V - colaboração da comunidade.
Art. 95 - No regime aberto serão observadas as normas de
ordem e disciplina necessárias á convivência normal na
comunidade civil, com ausência de precauções de ordem
material ou física, em razão da aceitação voluntária da
disciplina e do senso de responsabilidade do sentenciado. A
ele é permitido mover-se sem vigilância no interior do
estabelecimento, como nas saídas para trabalho externo, na
freqüência a curso e nas atividades de pré-liberdade.
Parágrafo único - O regime aberto tem três fases:
1 - iniciação, com informação sobre o programa do

estabelecimento e seu regimento interno;
2 - aceitação do programa, durante cuja execução o
sentenciado poderá sair para o trabalho;
3 - confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens
inerentes à plenitude de sua responsabilidade e de permissão
de saída no fim de semana.

Capítulo VI
Do Centro de Reeducação do Jovem Adulto

Art. 96 - O centro de reeducação do jovem adulto se destina
aos sentenciados de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos de
idade, em regime aberto e semi-aberto.
Parágrafo único - Haverá, no centro, seção independente
para os menores infratores que tiverem atingido 18 (dezoito)
anos sem conclusão do processo reeducativo.
Art. 97 - No centro de reeducação do jovem adulto, será
intensiva a ação educativa, com a adoção de métodos
pedagógico e psicopedagógico.
Art. 98 - Para individualização do tratamento, as seções
separadas conterão de 20 (vinte) a 30 (trinta) sentenciados.
Art. 99 - O pessoal do centro terá especialização
profissional, com atualização em cursos especiais promovidos
pela administração penitenciária

Capitulo VII
Do Centro de Observação

Art. 100 - O centro de observação, estabelecimento de
regime fechado, tem por objetivo estudar a personalidade do
delinquente nos planos físico, psíquico e social, para sua
afetação ao estabelecimento adequado ao regime
penitenciário, indicando as medidas de ordens escolar,
profissional, terapêutica e moral que fundamentarão a
elaboração do programa de tratamento reeducativo.
Art. 101 - O centro de observação, além do pessoal de
segurança, vigilância e administração, contará com equipe
interdisciplinar de observação, constituída de psicólogo,
psiquiatra, clinico geral, assistente social, educador,
criminólogo.
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Capitulo VIII
Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 102 - O hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, de regime semi-aberto, destina-se aos
inimputáveis e semi-imputáveis indicados no art. 26 e seu
parágrafo único do Código Penal.

- Haverá seções independentes de regime fechado,
segundo as exigências do tratamento psiquiátrico, no caso de
extrema periculosidade do sentenciado.
f 2Q - As seções de regime aberto se destinam ao tratamento

ambulatorial e à preparação para o reingresso na sociedade.
Art. 103 - No estabelecimento psiquiátrico haverá, além das
dependências da administração, segurança e vigilância,
seções de observação normal, de praxiterapia, esporte e
recreação, observando-se, no que for api icável , o art. 83 da
Lei Federal ng 7.210, de 1984.
Art. 104 - No hospital, além do exame psiquiátrico, são
realizados o exame criminolõgico e os exames necessários aos
tratamentos terapêutico e reeducativo, com respeito e
proteção aos direitos da pessoa do sentenciado.
Art. 105 - O pessoal do estabelecimento psiquiátrico, tanto

o profissional como o não profissional, deverá ser
selecionado e qualificado, com especial atenção ás
exigências peculiares ao tratamento dos sentenciados.
Art. 106 - A direção do hospital deverá informar
mensalmente a autoridade judiciária sobre as condições
psiquicas do sentenciado recuperado-
Art. 107 - A administração penitenciária poderá firmar
convénio com hospital psiquiátrico da comunidade para o
tratamento de sentenciado destinado ao hospital de custódia
e a tratamento psiquiátrico.

Titulo IV
Do Regime Penitenciário

Capitulo 1
Da Admissão e do Registro

Art. 108 - A admissão do sentenciado ou preso provisório se
fará á vista de ordem da autoridade competente.
Art. 109 - Constarão no livro de registro:

- a identidade do sentenciado ou do preso provisório;
II - os motivos da detenção ou da internação e a autoridade

que a determinou;
III - o dia e a hora da admissão e da saida.
Art. 110 - Inicia-se, no ato do registro, o prontuário

pessoal do sentenciado, que o seguirá nas transferências.
Parágrafo único - 0 prontuário conterá uma parte

judiciária, uma parte penitenciária e uma parte social.
Art. 111 - O sentenciado será informado sobre a legislação
pertinente e o regime interno do estabelecimento.
ArU 112 - O sentenciado tem o direito de informar sua
situação ao Juiz e ao seu advogado ou a pessoa por ele
indicada.
Parágrafo único - O preso provisório será também informado

de seus direitos, assegurada a comunicação à família e a seu
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defensor e o respeito ao principio da presunção de
inocência-
Art.  113 - Efetuada a admissão, proceder-se-á á separação
do sentenciado segundo o sexo, a idade, os antecedentes, o
estado físico e mental e a necessidade de tratamento
reeducativo ou psiquiátrico.
Art. 114 - A agenda diária das atividades da vida em comum
dos sentenciados será elaborada pela Comissão Técnica de
Classificação.

Capitulo II
Do Alojamento

Art. 115 - Aos sentenciados são destinadas celas
individuais. Em caso de necessidade, a administração da
penitenciária poderá autorizar a colocação de mais de um
sentenciado na cela ou quarto individual adequadamente
selecionado, vedada, neste caso, a ocupação apenas por dois
sentenciados.
Art. 116 - Nos locais destinados ao dormitório, como à vida

em comum, deve-se atender às exigências da higiene, levando-
se em conta espaço, ventilação, água, luz e calefação.
Art. 117 - E permitido o alojamento em comum no

estabelecimento aberto, com o consentimento do sentenciado.
Art. 118 - Haverá alojamento coletivo, para uso temporário

e por necessidade urgente.
Capitulo III

Do Vestuário e da Higiene Pessoal
Art. 119 - O sentenciado poderá usar o seu costume pessoal
ou o que for fornecido pela administração, adaptado às
condições climáticas e sem afetar sua dignidade.
Art. 120 - o sentenciado disporá de roupa necessária para

sua cama e de móvel para guardar seus pertences.
Art. 121 - A higiene pessoal é exigida de todos os

sentenciados.
Parágrafo único - A administração do estabelecimento fixará
para os sentenciados horário para seus cuidados de higiene
pessoal e porá a sua disposição o material necessário.

Capitulo IV
Da Alimentação

Art. 122 - A administração do estabelecimento proporcionará
aos sentenciados alimentação, controlada por nutricionista,
convenientemente preparada e de acordo com as normas
dietéticas e de higiene.

Capitulo V
Da Assistência Sanitária

Art. 123 - O estabelecimento penitenciário disporá de
clinico geral, odontólogo e psiquiatra.

lo - Para o doente que tenha necessidade de cuidados
especiais, será providenciada a transferência para
estabelecimento penitenciário especializado ou hospital
civil.
f 2g - Ao sentenciado serão dispensados os cuidados

odontológicos.
Art. 124 - Para a assistência sanitária, os
estabelecimentos penitenciários serão dotados de:
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- uma enfermaria, com número suficiente de camas,
material clínico, instrumental adequado e produtos
farmacêuticos, para a internação médica ou odontológica de
urgência;
II - dependência para observação psiquiátrica e cuidados de

toxicômano;
III - unidade para doenças infecciosas.
Art. 125 - No estabelecimento para mulheres, haverá
dependência dotada de material de obstetrícia, para atender
à mulher grávida ou á parturiente, cuja urgência do estado
não permita a transferência para hospital civil.
Parágrafo único - Haverá também espaço para creche e

educação pré-escolar.
Titulo V

Da Comunicação com o Exterior
Capítulo 1

Da Correspondência
Art. 126 - Os sentenciados têm direito de enviar e receber

correspondências epistolar e telegráfica.
Art. 127 - A correspondência do sentenciado analfabeto pode
ser, a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou
visitador indicado.
Art. 128 - Em caso de perigo para a ordem ou a segurança do

estabelecimento, o Diretor poderá censurar a correspondência
dos sentenciados, respeitados os seus direitos.
Parágrafo único - A correspondência por telefone será
autorizada pelo Diretor do estabelecimento, em autorização
escrita e motivada.

Capitulo II
Das Visitas

Art. 129 - As visitas se destinam a manter os vínculos
familiares e sociais e a preparar a reintegração na
sociedade.
Parágrafo único - As visitas podem ser vigiadas, por razões
de tratamento do sentenciado, ou de ordem e segurança do
estabelecimento.
Art. 130 - As visitas de advogado terão lugar em local
reservado, em que as conversas não sejam ouvidas.
Art. 131 - Não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado

com o Juiz, o Ministério Público, o funcionário no exercício
de suas funções e os membros da equipe interdisciplinar.
Art. 132 - O estabelecimento disporá de anexo especialmente
adequado para visitas familiares destinadas ao sentenciado
que não possa obter permissão de saída.

Capítulo iii
Da Permissão de Saída

Art. 133 - No caso de falecimento ou enfermidade de pai ou
mãe, cônjuge, companheiro, filho, Irmão ou pessoa
intimamente ligada ao sentenciado, e por nascimento de filho
ou motivo comprovadamente relevante, será permitida pelo
Diretor do estabelecimento a saída do sentenciado, com as
medidas de custódia adequadas.
Art. 134 - Com base em parecer da equipe interdisciplinar e
como preparação para a liberação, será concedida pelo Juiz
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da Execução ao sentenciado nos regimes aberto e semi-aberto.
após cumpridos 6 (seis) meses da pena, que tenha participado
de seu processo de reeducação, permissão de saída até 7
(sete) dias, limitada ao total de 35 (trinta e cinco) dias
por ano.
Art. 135 - Aplica-se ao preso provisório, com autorização

do Juiz, a permissão de que tratam os artigos anteriores.
Art. 136 - 0 Serviço Penitenciário e o Conselho da
Comunidade devem colaborar com o sentenciado, com a sua
família e com a da vitima.

Capitulo IV
Do Regime Disciplinar

Art. 137 - O sentenciado não exercerá função disciplinar.
Art. 138 - A infração disciplinar e a sanção disciplinar
serão estabelecidas em lei ou regulamento.
Art. 139 - São infrações disciplinares:
- negligência na limpeza, na ordem da cela e no asseio

pessoal
II - abandono voluntário do local de tratamento;
III - descumprimento das obrigações do trabalho;
IV - atitude molesta para com os companheiros;
V - linguagem injuriosa;
VI - jogos e atividades proibidas pelo regimento interno;
VII - simulação de doença;
VIII - posse ou tráfico de bens não permitidos;
IX - comunicação proibida com o exterior, ou, no caso de
isolamento, com o interior;
X - atos obscenos ou contrários ao decoro;
XI - falsificação de documento da administração;
XII - apropriação ou danificação de bem da administração;
XIII - posses ou tráfico de arma ou instrumento de ofensa;
XIV - atitude ofensiva ao Diretor, a funcionário ou a
pessoa em visita;
XV - inobservância de ordem ou prescrição e demora
injustificada no seu cumprimento;
XVI - participação em desordem ou motim;
XVII - evasão;
XVIII - fato previsto como crime, cometido contra
companheiro, funcionário ou visitante.
Art. 140 - As sanções disciplinares são as seguintes:

- admoestação;
II - privação de permissão de saída até 2 (dois) meses;
III - limitação do tempo previsto para comunicação oral

durante 1 (um) mês;
IV - privação do uso da cantina e de permissão de salda e

de atos de recreação, até 1 (um) mês;
V - isolamento em cela individual até 15 (quinze) dias;
VI - isolamento em cela disciplinar até 1 (um) mês.

lg - As sanções previstas nos incisos 1 e II são de
competência do Diretor do estabelecimento, e as demais, da
Comissão Técnica de Classificação.
f 2Q - A execução da sanção disciplinar está sujeita a
"sursis" e a remissão.
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Art. 141 - O isolamento em cela disciplinar somente se
aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do
sentenciado, ou quando reiteradamente altere a ordem normal
do estabelecimento. A cela disciplinar deverá ter as mesmas
características da cela individual e possuir mobiliário
análogo.
Art. 142 - O isolamento do sentenciado se cumprirá com o
controle do médico do estabelecimento, que o visitará
diariamente, informando o Diretor sobre seu estado de saúde,
física e mental.
Art. 143 - O isolamento poderá ser suspenso pelo Juiz de
Execução Penal, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.
Art. 144 - Não se aplicará o isolamento á sentenciada
gestante, até 6 (seis) meses após o parto, e á que trouxer
filho consigo.
Art. 145 - Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente
sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou
escrita.
Art. 146 - A interposição de recurso suspenderá os efeitos
da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave
indisciplina. A tramitação de recurso será urgente e
preferencial

Capitulo V
Dos Meios de Correção

Art. 147 - As algemas serão aplicadas nos seguintes casos:
- como medida de precaução contra fuga, durante a

transferência do sentenciado, devendo ser retiradas
imediatamente quando do comparecimento em audiência perante
a autoridade judiciária ou administrativa;
II - por motivo de saúde, segundo recomendação médica.
Parágrafo único - O uso de algemas é limitado a
circunstâncias excepcionais, em que seja indispensável
utilizá-las por perigo iminente para a vida do funcionário,
do sentenciado ou de terceiros.
Art. 148 - O sentenciado será transferido para

estabelecimento próximo da residência de sua família.
Parágrafo único - Antes de ser transferido, deve o
sentenciado ser submetido a busca pessoal e visitado pelo
médico, que informará sobre seu estado físico e psíquico,
bem como sobre suas condições de viajar.
Art. 149 - E proibido o transporte de sentenciado em más

condições de iluminação, ventilação ou em qualquer meio que
lhe imponha sofrimento físico.
Art. 150 - Na transferência de sentenciado do sexo
feminino, a escolta será integrada por policial feminino.
Art. 151 - As medidas coercitivas serão aplicadas
exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e
cessarão imediatamente após atingida sua finalidade.
Art. 162 - As medidas de coerção se aplicam nas seguintes

hipóteses:
- para impedir ato de evasão ou violência de sentenciado

a si mesmo ou a terceiros ou danos a coisas;
II - para vencer a resistência ativa ou passiva de

sentenciado ás ordens de funcionário no exercício do cargo.
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Parágrafo único - Em situação grave, o Diretor será avisado
e dará notícias ao Juiz da Execução.

Capitulo VI
Das Recompensas

Art. 153 - As recompensas são concedidas pelo Diretor do
estabelecimento, ouvida a Comissão Técnica de Classificação,
ao sentenciado que se distinguir por:

- particular desempenho em seu trabalho;
II - especial proveito na instrução escolar ou na formação

profissional;
III - colaboração ativa na organização e na participação

das atividades culturais, desportivas e recreativas:
IV - comportamento responsável em caso de perturbação da

ordem, para despertar conduta coletiva racional.
Parágrafo único - As recompensas de que trata este artigo

são as seguintes:
1 - elogio;
2 - proposta de concessão de beneficio, como a prioridade
na escolha de trabalho, parte do pecúlio disponível,
participação em atividade cultural, esportiva ou recreativa.

Titulo VI
Dos órgãos da Execução Penal

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 154 - São órgãos da execução penal:
-o Conselho de Criminologia e Política Criminal;

II - o Juizo da Execução;
III - o Conselho Penitenciário;
IV - a Superintendência de Organização Penitenciária;
V - a Direção do Estabelecimento;
VI - o Patronato;
VII - o Conselho da Comunidade.

Capitulo II
Do Conselho de Criminologia e Política Criminal

Art. 155 - O Conselho de Criminologia e Política Criminal,
com sede nesta Capital, é subordinado à Secretaria de Estado
da Justiça.
Art. 156 - O Conselho de Criminologia e Política Criminal
será integrado por 13 (treze) membros designados pelo
Secretário de Estado da Justiça dentre professores e
profissionais das áreas de Direitos Penal, Processual Penal
e Penitenciário, Criminologia e Ciências Sociais, bem como
dentre representantes de organismos da área social.
Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho terá

duração de 4 (quatro) anos.
Art. 157 - Ao Conselho de Criminologia e Política Criminal
incumbe:

- formular a política penitenciária do Estado, observadas
as diretrizes da política penitenciária nacional;
II - colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento,

sugerindo as metas e prioridades das políticas criminal e
penitenciária;
III - promover a avaliação periódica do sistema penal, para

sua adequação às necessidades do Estado;
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IV - opinar sobre a repartição de créditos na área da
política penitenciária;
V - estimular e desenvolver projeto que vise à participação

da comunidade na execução da política criminal;
VI - representar á autoridade competente, para instauração
de sindicãncia ou procedimento administrativo, para a
apuração de violação da lei penitenciária e para a
interdição de estabelecimento penal
VII - fiscalizar os estabelecimentos e serviços
penitenciários, para verificação do fiel cumprimento desta
lei e da implantação da reforma penitenciária;
VIII - elaborar o plano de ação do Conselho e o programa
penitenciário estadual

Capítulo III
Do Juízo da Execução

Art. 158 - O Juizo de Execução, localizado na comarca da
Capital e em comarca sede da região onde houver
estabelecimento penitenciário, compreende o Juiz da
Execução, representante do Ministério Público. Defensoria
Pública e Serviço Social Penitenciário.

Seção 1
Do Juiz da Execução

Art. 159 - Compete ao Juiz da Execução:
- aprovar o plano de tratamento reeducativo apresentado

pela Comissão Técnica de Classificação:
II - presidir às reuniões da Comissão Técnica de

Classificação, no caso de progressão ou regressão do regime;
III - conceder remissão parcial da pena, ouvida a Comissão

Técnica de Classificação, e permissão de saída por mais de 2
(dois) dias;
IV - conceder ou revogar as medidas de seniliberdade no

regime de confiança, para preparação da reintegração na
sociedade;
V - conceder o livramento condicional, ouvida a Comissão
Técnica de Classificação;
VI - supervisionar o período de prova do livramento
condicional e do "sursis", mediante orientação e assistência
do agente de prova ou trabalhador social;
VII - acompanhar a execução das medidas restritivas de
direito, com a colaboração do serviço social penitenciário
ou de funcionário do juízo, tendo em vista relatório da
entidade a que o sentenciado preste serviços;
VIII - autorizar o isolamento disciplinar por mais de 16
(quinze) dias;
IX - decidir recurso sobre direito do sentenciado; até

mesmo sobre progresso ou regresso de regime:
X - exercer a sua competência nos estabelecimentos da
região de sua sede.

Seção II
Do Ministério Público

Art. 160 - Ao Ministério Público, no exercício de suas
atribuições, incumbe, dentre outras atribuições:
£ - fiscalizar a execução penal, funcionando no processo

executivo e nos incidentes da execução;
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II - requerer a aplicação, a substituição e a revogação de
medida de segurança;
III - requerer a revogação do "sursis" e o livramento

condicional
IV - requerer a conversão da pena e a progressão ou a

regressão do regime;
V - participar da fiscalização da execução das medidas
restritivas de direito;
VI - interpor recurso de decisão proferida pelo Juiz
durante a execução:
VII - visitar mensalmente os estabelecimentos
penitenciários;
VIII - representar á autoridade competente sobre a má
orientação na execução, o rigor excessivo ou o privilégio
injustificado:
IX - requerer as providências necessárias para o regular

desenvolvimento do processo executivo.
Seção III

Da Defensoria Pública
Art. 161 - Haverá junto do estabelecimento penitenciário
corpo de Defensoria Pública com especialização em Direito
Penitenciário e Criminologia.
Art. 162 - Incumbe à Defensoria Pública promover a defesa
dos sentenciados carentes nas áreas civel, penal e
disciplinar.

Seção IV
Do Serviço Social Penitenciário

Art. 163 - Ao Serviço Social Penitenciário, incumbe:
- participar da equipe interprofissional do Juizo;

II - realizar o estudo social do sentenciado;
iri - assistir o sursitário, o liberando e o egresso no

período de prova;
IV - orientar e assistir a família do sentenciado;
V - assessorar o Juiz e o Promotor de Justiça;
VI - integrar o patronato e o Conselho da Comunidade.

Capitulo IV
Do Conselho Penitenciário

Art. 164 - D Conselho Penitenciário é órgão consultivo e
fiscalizador da execução penal.
Art. 165 - D Conselho Penitenciário será integrado por
membros nomeados pelo Governador do Estado dentre
profissionais, professores nas áreas de Direitos Penal,
Processual Penal e Penitenciário e de Ciências Sociais, bem
como dentre representantes da comunidade.
Parágrafo único - O mandato dos conselheiros terá a duração

de 4 (quatro) anos.
Art. 166 - Incumbe ao Conselho Penitenciário:

- emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e
comutação de pena;
II - visitar regularmente os estabelecimentos

penitenciários, principalmente os de regime fechado, e os
hospitais de custódia e tratamento penitenciário, para
fiscalização da execução penal e do regime penitenciário;



150

III - participar da supervisão do período de prova do
liberando e do sursitário, bem como da assistência social na
semiliberdade e no meio livre;
IV - comunicar à autoridade competente as violações da

execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a
interdição do estabelecimento.

Capitulo V
Da Superintendência de Organização Penitenciária

Art. 167 - A Superintendência de Organização Penitenciária
Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar
a aplicação da Lei de Execução Penal, a custódia e a
manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-
lhe o respeito á dignidade inerente á pessoa.
Art. 168 - A Superintendência de Organização Penitenciária
incumbe:

- supervisionar a fiel aplicação das normas de execução
penal no Estado;
II - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e

serviços penais;
III - assistir tecnicamente os estabelecimentos

penitenciários na aplicação dos princípios e regras
estabelecidos nesta lei;
IV - promover a pesquisa criminolõgica e a estatística

criminal;
V - sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e

dos estabelecimentos penitenciários;
VI - elaborar projeto para a construção dos novos

estabelecimentos previstos na lei penitenciária;
VII autorizar a internação e a desinternação nos
estabelecimentos penitenciários.

Capitulo VI
Da Direção do Estabelecimento

Art. 169 - Incumbe à Direção do estabelecimento:
- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as

instruções relativos à ordem e à disciplina do
estabelecimento penitenciário;
II - dirigir as atividades do estabelecimento;
III - submeter à Superintendência de Organização

Penitenciária o plano de atividades da unidade;
IV - orientar a elaboração da proposta orçamentária de

estabelecimento;
V - presidir a Comissão Técnica de Classificação;
VI - supervisionar os cursos de instrução escolar e a
formação profissional do sentenciado;
VII - percorrer as dependências do estabelecimento para

verificação de sua ordem e disciplina;
VIII - comparecer, ou fazer-se representar, ás sessões dc

Conselho Penitenciário;
IX - promover ou requisitar, nos estabelecimentos, o exame

criminolõgico do sentenciado, a sua classificação e c
tratamento reeducativo;
X - propor a realização de curso de formação continua dc
pessoal penitenciário;
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XI - promover a contratação de pessoal especializado para
integrar as equipes interprofissionais em suas unidades;
XII - classificar os estabelecimentos penitenciários de

acordo com as fases do regime progressivo;
XIII - apresentar à Superintendência de Organização
Penitenciária o plano anual de atividades do estabelecimento
penitenciário;
XIV - participar da elaboração da proposta anual do

orçamento;
XV - promover a participação da comunidade na execução
penal
xvr - colaborar na implantação do patronato e do Conselho
da Comunidade.

Capítulo VII
Do Patronato

Art. 170 - E instituído em cada comarca, por decreto do
Governador do Estado, o Patronato, integrado pelo Juiz da
Execução Penal, que o presidirá, pelo Promotor de Justiça da
Execução, por representantes da administração penitenciária,
da OAB, de representantes de confissões religiosas, clubes
de serviço e de obras sociais.
Art. 171 - Ao patronato incumbe:

- orientar e assistir o semilivre e o egresso;
Ir - acompanhar a execução das medidas restritivas de

direito;
Iii - colaborar na fiscalização e na assistência no período

do liberando e do sursitário;
IV - visitar o liberando e o sentenciado, para facilitar

sua reinserção na família e na profissão;
V - assistir o sentenciado nas suas relações com a família;
VI - colaborar na obtenção de emprego para o sentenciado;
Vil - fiscalizar a execução da medida de segurança em meio
fechado e em semiliberdade, para proteção dos direitos do
sentenciado;
VIII - zelar pela prática do tratamento reeducativo e pela
sua progressão nos termos do art. 112, parágrafo Único, da
Lei Federal de ng 7.210, de 1984;
IX - incentivar a seleção e a formação continua do pessoal

penitenciário;
X - orientar a família do sentenciado e a da vítima através
de contato com os centros comunitários e associações de
assistência socioeducativa às famílias;
XI - assistir a vítima do delito e seus dependentes;
XII - assistir o egresso indigente, com problema de
reintegração na sociedade;
XIII - designar pessoa idônea para assistir e orientar o

sursitário, o liberando e o egresso, na falta do orientador
social
XIV - informar periodicamente o Juiz da Execução sobre a
assistência ao probacionário e a evolução de sua
reintegração na sociedade.

Capitulo VIII
Do Conselho da Comunidade



152

Art. 172 - Haverá em cada comarca um Conselho de Comunidade
composto, no mínimo, por 1 (um) representante da Associação
Comercial ou Industrial, 1 (um) advogado indicado pela OAB,
1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional
do Conselho Nacional de Assistentes Sociais e representantes
de obras sociais e de clubes de serviço.
Art. 173 - Ao Conselho da Comunidade incumbe:
- visitar mensalmente os estabelecimentos e serviços

penais da Comarca;
II - incentivar a prática do tratamento não institucional

como o dos regimes semilivre e em meio livre;
*111 - promover a participação ativa da comunidade na

reintegração do sentenciado e do egresso na família, na
profissão e na sociedade;
IV - colaborar junto do poder público e da comunidade na
implantação dá Lei Federal ng 7.210, de 1984;
V - pugnar pela colocação, no mercado profissional, do
sentenciado com índice positivo de emendabilidade e
segurança para a comunidade;
VI - acompanhar a supervisão do período de prova do
liberando e do sursitário, bem como da execução das medidas
alternativas á prisão;
VII - entrosar-se com os serviços médicos e psicológicos e
com as entidades de assistência socioeducativa para o
probaclonário com o problema;
VIII - cooperar com a comunidade na conservação e na

manutenção da cadeia pública local
Parágrafo único - O Conselho poderá providenciar a
celebração de convênio com o município para o trabalho do
sentenciado.

TITULO VII
Do Pessoal Penitenciário

Capitulo 1
Do Estatuto Jurídico do Pessoal

Art. 174 - O pessoal penitenciário terá estatuto próprio,
que lhe fixará os direitos e deveres.
Art. 175 - O quadro do pessoal penitenciário será

organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as
necessidades do serviço, com especificação de atribuições
relativas ás funções de direção, chefia e assessoramento e
ás demais funções.
Art. 176 - A escolha do pessoal especializado,
administrativo, de instrução técnica e vigilância, atenderá
á vocação, á preparação profissional e aos antecedentes
pessoais do candidato.
Art. 177 - O ingresso do pessoal penitenciário e o
progresso na ascensão funcional dependerão de curso
especifico de formação, procedendo-se á reciclagem dos
servidores em exercício.
Art. 178 - Sem prejuízo do concurso de admissão promovido
pela Escola Penitenciária, os candidatos a cargo estão
sujeitos a testes científicos para avaliação de suas
capacidades intelectual e profissional e de sua aptidão
física.
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Art. 179 - É obrigatório o estágio do candidato em
estabelecimento penitenciário, para se formar opinião sobre
sua personalidade e aptidões.
Art. 180 - Os cursos de formação profissional intensiva
destinados ao pessoal da vigilância compreendem três
estágios: o primeiro se processa no estabelecimento
penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os
problemas profissionais; o segundo se desenvolve na Escola
Penitenciária, ou através de curso organizado pela
administração, e se destina às formações técnica e prática
do funcionário; o terceiro, aberto a candidato que não for
eliminado nas fases anteriores, consiste na colocação
efetiva do candidato em serviço.
Art. 181 - O funcionário em serviço não pode portar arma.
Parágrafo único - O funcionário somente usará força em caso

de legitima defesa, tentativa de fuga e resistência a ordem
fundada em lei e comunicará imediatamente ao Diretor o
Incidente.
Art. 182 - O pessoal administrativo e o especializado devem
ter aptidão profissional e técnica necessária ao serviço das
respectivas funções.
Art. 183 - No recrutamento de pessoal especializado,
exigir-se-á diploma de aptidão profissional e título
universitário que comprove a formação especializada.

 

Parágrafo único - O médico visitará diariamente o
estabelecimento.
Art. 184 - No estabelecimento para mulheres, somente se
permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando
se tratar de pessoal técnico especializado e houver
comprovada carência de pessoal do sexo feminino com as
qualificações necessárias para o cargo.
Parágrafo único - O pessoal feminino deverá possuir as
mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo
masculino.

Capítulo II
Do Diretor de Estabelecimento

Art. 185 - O ocupante do cargo de Diretor de
estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

- ter diploma de nível superior de Direito, Psicologia,
Pedagogia ou Ciências Sociais;
II - ter capacidade administrativa e vocação para a função;
III - ter idoneidade moral, boa cultura geral, formação
especializada e preparação adequada ao serviço
penitenciário.

- O Diretor deverá residir no estabelecimento ou em
suas proximidades.

- O Diretor dedicará tempo integral á sua função e não
poderá exercer advocacia ou outra atividade, exceto a de
professor universitário.

3Q - D Diretor que não for recrutado entre os membros do
pessoal penitenciário deve, antes de entrar em função,
receber formações técnica e prática sobre o trabalho de
direção, salvo se for diplomado em escola profissional ou
tiver titulo universitário em matéria pertinente.
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Titulo VIII
Dos Direitos do Sentenciado e do Preso Provisório

Art 186 - Constituem direitos do preso os civis, os
políticos, os sociais e os especificamente penitenciários.
Art. 187 - Os direitos civis, políticos e sociais,
inclusive o de sufrágio, permanecem com o preso, quando não
retirados expressa e necessariamente pela lei ou pela
sentença
Art. 188 - Os direitos penitenciários derivam da relação
jurídica constituída entre o sentenciado e a administração
penitenciária.
ArU 189 - Enumeram -se, antes da sentença, os direitos á

presunção de inocência, ao contraditório, à igualdade entre
os sujeitos processuais, à ampla defesa, à assistência
judiciária gratuita, nos termos da lei, de ser ouvido
pessoalmente pela autoridade competente, de receber visitas
e de comunicar-se com advogado e familiares, de permanecer
no estabelecimento da localidade ou naquele mais próximo de
seu domicilio.
Art. 190 - São especificamente penitenciários os direitos:

- ao tratamento reeducativo;
II - à instrução, priorizada a escolarização do 1Q grau;
iii - à profissionalização;
IV - ao trabalho, à sua remuneração e à seguridade social;
V - á assistência material e á saúde, para melhoria da
qualidade de vida nas prisões, acentuando-se o tratamento
clínico e a assistência psicossocial ao portador de AIOS.
VI - à assistência social, nomeadamente ao probacionário e

ao egresso;
viii - á assistência jurídica:
VIII - á assistência religiosa;
IX - ao esporte e à recreação;
X - à comunicação com o mundo exterior como preparação para
sua reinserção na sociedade;
xi - á visita de advogado, familiar e cônjuge ou

companheiro;
XII - aos meios de comunicação social;
XIII - de petição e representação a qualquer autoridade,
para defesa de direito;
XIV - de entrevista regular com o Diretor.

Título IX
Dos Deveres do Sentenciado

ArU 191 - São deveres do sentenciado:
- submeter-se ao cumprimento da pena ou a medida de

segurança;
II - permanecer no estabelecimento até a sua libertação;
III - respeitar as normas do regime penitenciário;
IV - manter atitude de respeito e consideração com os

funcionários e autoridades;
V - observar conduta correta com seus companheiros;
VI - indenizar os danos causados à administração;
VII - indenizar as despesas de sua manutenção;
VIII - cumprir as prestações alimentícias devidas à
família;
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IX - assistir o cônjuge ou companheiro na manutenção e na
educação dos filhos.
Art. 192 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Aru 193 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.376/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, dá a denominação de José Ferraz Caldas á estrada que
liga o Municipio de Conceição do Rio Verde á BR-267,
passando pelo Distrito de Aguas de Contendas.
Aprovado no lg turno, vem o projeto, agora, a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais

Fundamentação
As inquestionáveis qualidades de José Ferraz Caldas, como
cidadão e como homem público da melhor estirpe, justificam
plenamente a homenagem objetivada no projeto de lei em
exame, que visa emprestar o seu nome a uma rodovia.
Depois de exercer com brilho a Vereança e a Chefia do

Executivo Municipal de Caxambu, José Ferraz Caldas elegeu-se
Deputado Estadual por três legislaturas consecutivas,
desenvolvendo, nesta Casa, profícuo trabalho em favor de sua
região.
Foi ainda Secretário de Estado da Justiça, cargo que
desempenhou com elevado espírito público, capacidade
administrativa, e determinação, não medindo esforços para
solucionar os problemas dessa Pasta.
Sua vida pública, sempre norteada por trabalho sério e
honesto, encerrou-se prematuramente, de forma trágica,
quando, exercendo o cargo de Auditor do Tribunal de Contas,
em visita ao Sul de Minas, sua região eleitoral, viu-se
envolvido em acidente que lhe ceifou a vida, numa idade em
que tinha ainda muito que oferecer, com a sua característica
abnegação, á comunidade mineira.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.376/93, em 2g turno.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Dilzon Melo, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.536/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei ng
1-536/93 propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Educacional Quintal Mágico, com sede no Municipio
de Juiz de Fora.
Aprovada no lg turno, em sua forma original, deve a matéria
receber, agora, parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade em questão vem realizando trabalho de cunho
assistencial e filantrópico com vistas a proporcionar um
atendimento adequado ás crianças com problemas de
desenvolvimento, de forma a possibilitar a sua integração
social-
Pelo trabalho desenvolvido em defesa de crianças portadoras

de deficiência, a entidade merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.536/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.582/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAA
-, com sede no Município de Montes Claros.
Aprovada no lg turno, vem a proposição a este órgão
colegiado a fim de receber parecer conclusivo para o 2g
turno.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado em fase anterior,
entendemos oportuna e justa a declaração de utilidade
pública do mencionado centro de agricultura alternativa.
tendo em vista suas atividades voltadas para a promoção do
bem-estar social do homem do campo, mediante o
desenvolvimento da tecnologia de produção agrícola-

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno, do

Projeto de Lei ng 1.582/93, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

4539 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 20/10193 pelo

Deputado Berié Guedes
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, pessoas presentes nas galerias: venho á
tribuna, nesta oportunidade, uma vez que ontem não pude
participar da reunião em que esteve presente o ilustre
Secretário de Estado da Educação. Dr. Walfrido dos Mares
Guia, quando o Sr. Secretário veio prestar alguns
esclarecimentos aos Deputados, já que eu estava presidindo o
Seminário Aguas de Minas.
Anteriormente, eu havia assumido uma posição de apoio a uma
proposta do ilustre amigo e Deputado Alvaro Antônio e já
havia assinado o documento que apoiava a prorrogação do
mandato dos atuais Diretores de escolas. Após ter assinado
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esse documento, tive uma audiência com o Sr. Secretário
Walfrido dos Mares Guia e, naquela oportunidade, fiz uma
reflexão a respeito do que havia feito. Embora respeitando
muito o Deputado Alvaro Antônio, por quem tenho grande
estima e admiração, fui convencido de que deveria tomar uma
outra posição. Humildemente, peço desculpas ao ilustre
Deputado, mas entendo que devo dar um passo atrás, uma vez
que o atual regime é democrático, atende plenamente e acho,
mesmo, que houve um avanço na área da educação. Além disso,
o atual Secretário tem dispensado grande atenção á minha
região, e nada temos a reclamar.
Em função disso, venho, de público, dizer que estou

voltando atrás na minha decisão e, ao mesmo tempo, pedir
desculpas ao Deputado Alvaro Antônio e prestar minha
solidariedade ao ilustre Secretário Walfrido dos Mares Guia.
que vem tendo uma grande atuação à frente daquela importante
Pasta. Muito obrigado.

53a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 20110/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Srs. Deputados, Sras. Deputadas;
criticas sempre foram bem aceitas pelas administrações
petistas, principalmente quando os propósitos as justificam,
mas, em véspera de ano eleitoral, elas se tornam mais
contundentes, carregadas de interesses eleitoreiros e, na
maioria das vezes, carecem, até mesmo, de informações
consistentes. Colocar toda a responsabilidade da existência
de aguapés na lagoa da Pampulha sobre a Prefeitura é, no
minimo, prova de insensatez, já que eles existem há 15 anos
e foram motivo, apenas, de ações paliativas em
administrações anteriores. Mas, como a transparência é marca
das administrações do PT, passaremos a dar algumas
explicações sobre o andamento do projeto para a retirada dos
aguapés da lagoa.
Ciente do problema, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu
licitação, que foi concluida no dia 30 de agosto deste ano,
conduzida pela SUDECAP. No momento em que se fechava o
processo licitatório, a empresa Sada, de propriedade do
Deputado Federal Vitório Mediolli, apresentou sua proposta,
trocando serviços por publicidade gratuita. Na licitação, a
empresa Hidrogeo havia sido contemplada com a melhor
proposta técnica e financeira, mas, diante da nova
proposição apresentada pela empresa Sada, a Prefeitura
solicitou imediatamente que essa empresa detalhasse
tecnicamente o seu projeto, já que carecia de explicações
técnicas. O pedido foi atendido no dia 20 de setembro e
analisado pelos técnicos da Prefeitura, sendo concluido o
parecer no dia 30 de setembro. O parecer foi enviado
novamente á Sada, solicitando que a empresa completasse os
dados exigidos pela nova lei de licitações, como informações
sobre as obrigações sociais, aspectos fiscais, tributos,
etc. No dia 5 de outubro, a Sada enviou a primeira remessa
dos documentos exigidos por lei e só no dia 8 de outubro
concluiu a documentação exigida. Nesses mesmos dias,



158

acertaram-se os termos do contrato entre a Prefeitura e a
empresa Sada. A tecnologia a ser usada para a retirada dos
aguapés foi desenvolvida através de convênio entre a
Prefeitura e o CETEC e será repassada a essas empresas.
Portanto, Srs. Deputados - e, principalmente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos - o convênio depende apenas de acerto
entre as empresas que farão o trabalho, ou seja, o grupo
Sada e a Hidrogeo.
E preciso deixar claro, no entanto, que a Prefeitura de
Belo Horizonte trabalha respeitando a legislação vigente -
no caso, a lei das licitações públicas - e assume a
responsabilidade técnica de todos os projetos por ela
implementados, através do seu corpo de servidores ou através
de empresas contratadas. Falar em 15 dias de atraso diante
de 15 anos de paliativos, por si só, já demonstra as
intenções da critica. Deixamos claro que a Prefeitura foi
bastante criteriosa ao analisar as propostas para a lagoa da
Pampulha e que o mesmo critério foi utilizado quanto à
proposta do grupo Sada, mesmo que, aparentemente, não
representasse custos. Os Deputados devem entender que,
diante da imensidão dos problemas de uma grande cidade como
Belo Horizonte, muitos deles vitimas da omissão de
administrações anteriores, a retirada dos aguapés é um
deles, que foi tratado com a importância devida e de acordo
com o calendário de atividades da Prefeitura.
Outro assunto também merece a atenção desta Casa. Os
trabalhadores continuam sendo vitimas de perseguição, de
insensatez de patrões e de omissão do Governo, tanto do
Estadual quanto do Federal. A empresa CENIBRA, em Belo
Oriente, acaba de transgredir a legislação trabalhista sem o
menor receio de punição. A direção dessa empresa, aliada à
direção do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Celulose, demitiu sumariamente dois diretores da Federação
dos Papeleiros do Estado - FITIPEL -, Antônio Carlos Cabral
e Wilson José da Silva. O motivo alegado pela empresa foi o
de que os empregados cometeram falta grave. Falta grave
porque questionaram o acordo salarial aprovado entre o
sindicato - do qual são filiados - e a CENIBRA. Além de
serem protegidos pela estabilidade sindical, os dois
trabalhadores foram demitidos por ousar defender o interesse
dos trabalhadores ao mostrar as desvantagens de tal acordo.
A perseguição política, que se ampara na conivência
criminosa de sindicatos filiados à Força Sindical, já se
tornou uma prática em empresas como a CENIBRA, impedindo
qualquer ação em defesa dos interesses dos trabalhadores. No
momento em que se apura a corrupção no Congresso Nacional
em que se desmontam gangues entrincheiradas em Gabinetes
oficiais, a Assembléia Legislativa de Minas tem que ser a
primeira a se levantar em defesa da ética, do direito e da
legalidade. O que a CENIBRA fez, ao demitir sindicalistas,
foi desconsiderar a lei e provar, mais uma vez, que manda
quem tem poder e que a CLT já é letra morta nas relações
trabalhistas. Faltam ética, moral • e escrúpulos nesses
empresários, que espelham, na verdade, a nossa representação
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majoritária no Congresso Nacional. Que sejam cassados os
corruptos, mas que também cobremos desses empresários o
mínimo de ética no cumprimento da lei.
Também em Vespasiano repetiu-se a tirania dos poderosos. A
Belgo-Mineira, intransigente diante das reivindicações dos
trabalhadores, resolveu, num ato sumário de violência,
demitir 60 trabalhadores, por terem aderido á paralisação de
um dia durante a campanha salarial. Cobrar direitos num pais
de salário mínimo de CR$12.000,00 torna-se uma aventura
arriscada, principalmente diante da ameaça do desemprego. A
atitude da Belgo retrata a realidade de um Pais refém da
imoralidade, da falta de ética e dos abusos, onde a lei pode
se transformar em retórica, e, se ela for dura demais, faz-
se uma revisão constitucional para alterá-la.
Essas denúncias servem de alerta para a sociedade, pois não
consolidaremos a democracia com tais abusos de poder. As
demissões na CENIBRA e na Belgo-Mineira são injustificáveis
e frutos de perseguição política. Na qualidade de
parlamentares, não podemos nos tornar cúmplices dessas
arbitrariedades e devemos tomar posição firme em defesa dos
trabalhadores, ameaçados, agora, pela demissão sumária, por
ousarem reivindicar melhores condições de vida. Muito
obrigado. -

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 20/10193 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, sempre fui a favor do monopólio da extração de
petróleo. Mas não sou a favor do monopólio do refino e da
distribuição do combustível. Sabemos que a PETROBRAS, ainda
que muito organizada, é uma empresa que provoca grandes
desperdícios em excesso de vencimentos e em despesas, ás
vezes, desnecessárias. Mas, Sr. Presidente, o Presidente da
República e o ilustre conterrâneo, Ministro Paulino Cícero,
num momento de grande lucidez, nomearam Diretor do
Departamento Nacional de Combustíveis o Dr. Marcelo
Guimarães, elemento de alta competência, homem sério,
trabalhador, profissional experiente e, até mesmo, homem
ligado ao Partido dos Trabalhadores, naturalmente à melhor
facção das muitas que o partido possui. S. Exa. trouxe para
o combustível do Pais uma solução brilhante, que podemos
considerar um "ovo de Colombo": todo mundo pode produzir e
vender álcool. Acaba o absurdo de a PETROBRAS sair de Belo
Horizonte ou de Betim para ir a Senhora de Oliveira, numa
estrada de terra, mal conservada, buscar o álcool e voltar
com ele para Betim, para depois levar para o posto de
gasolina de Senhora de Oliveira o álcool que tinha apanhado
lá, na véspera.
O Dr. Marcelo acabou com isso. Todo mundo pode produzir e

vender álcool. Assim, os esforços do Or. Marcelo - não sei
se, também, do ilustre representante do PSDB no Governo,
Deputado Paulino Cícero 7 poderão evitar a guerra, a
campanha cara que a PETROBRAS faz contra o álcool.
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Há poucos dias, no "O Estado de São Paulo", li o seguinte:
"Atestadão de competência". Elogiavam a PETROBRAS. Mas o
título do artigo é o seguinte: Álcool - A Crise Que Pode Se
Repetir"- Quer dizer, é a PETROBRÂS gastando dinheiro contra
a orientação do Sr. Ministro e do Or. Marcelo Guimarães.
Isso me faz até lembrar o CETEC, um órgão científico que
temos em Minas Gerais. Lembro-me muito bem de que, logo no
inicio da política do álcool, apareceu lá um cidadão,
naturalmente um cientista ilustre, que havia descoberto um
substituto para o óleo "diesel" nos ônibus e caminhões.
Parece-me que era a partir do coco babaçu ou de outra
matéria muito comum no Pais. Acontece que sumiu o cidadão e
o óleo que ele havia descobertO.
Assim, fica o meu protesto contra a PETROBRÂS Chamo a
atenção do Dr. Paulino Cícero e do Dr Marcelo para essa
situação, que é o fim da picada - a campanha da PETROBRÁS
contra o álcool. Nós continuamos a pagar uma gasolina cara e
um óleo "diesel" caro, apesar, como multo bem lembrou o
Deputado Raul Messias, de estarmos vivendo uma fase de fim
de picada. Muito obrigado. -

55a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26110/93 pela

Deputada Maria José Hauelsen
A Deputada Maria José Ilaueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, presentes nas galerias, não era, também, nossa
Intenção falar aqui na tribuna, hoje, mas esse assunto para
mim é importantíssimo, uma vez que a minha vida toda esteve
ligada ao processo educacional
E muito do que gostaria de ter falado aqui já foi dito por
nosso companheiro Carlão. Queremos confirmar e questionar
ainda alguma coisa que nos parece importante em relação às
falas dos Deputados Tarcisio Henriques e Alvaro Antônio.
Entendemos que democracia é valor absoluto, e tudo aquilo
que é valor absoluto não se consegue da noite para o dia e
também não acaba em dois anos. Acho até absurdo se pensar
que, se houve prejuízo na educação, se a escola está de mal
a pior, isso deva ser computado à eleição direta para
diretor. Escândalos em relação à democracia nos governos
democráticos sempre houve e sempre haverá. Carlão já disse
que, quando tomamos conhecimento desses escândalos, é sinal
de que a democracia existe. E esses escândalos aconteceram
também nas épocas de ditadura. Ninguém pode ignorar os
escãndalos dos Governos das Filipinas, da América Central,
da América do Sul, durante a ditadura. E aquela podridão só
aparecia depois que a ditadura caia. No sistema
democrático, a podridão aflora quando está ainda vigendo o
governo.
Então, queríamos lembrar que é absurda a frase que foi dita
aqui, segundo a qual a eleição direta está levando a
política partidária para as escolas. Quero usar a seguinte
frase: a eleição direta leva a política para as escolas ou
faz aumentar a política lá e tira ou acaba com o que
entendemos ser politicagem. Política partidária jamais
deveria entrar nas escolas. Toda a minha infância e
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adolescência foi vivida na época da ditadura do Governo
Getúlio Vargas. E o que era dito naquela época? Que na
escola não se faz política. Essa frase era consagrada. E
como era nos primeiros tempos em que eu era estudante? Não
havia indicação de diretoras pelos Deputados majoritários.
Havia uma política mais saudável. Entretanto, os livros que
eram apresentados para nós eram livros cuja ótica era a da
classe dominante, que fazia uma política do opressor contra
o oprimido. Era a história dos heróis, dos grandes, dos
reis, dos sábios que mandavam e desmandavam.
Depois que a ditadura de Vargas caiu, por pouco tempo
começamos novamente a engatinhar no sistema democrático,
para cair novamente numa nefasta ditadura.
Vivi, Deputados Tarcisio Henriques e Alvaro Antônio, como
professora em uma escola onde a diretora me fazia lembrar o
Rei Sol, o famoso Luiz XIV, contra tudo e contra todos.
Ela, que tinha a indicação majoritária, dizia: "Aqui se faz
o que eu quero". Havia reunião de professoras e um colegiado
fraco, e ela reafirmava: "Aqui se faz o que eu quero". Só
arranjava vagas para os políticos que eram do interesse
dela. Isso é que é uma política nefasta na escola. Graças
a Deus esse tempo passou. Nós não queremos dizer que tudo
anda as mil maravilhas nas escolas de hoje, sem admitir o
problema das eleições diretas. As escolas andam de mal a
pior, mas são vários os fatores, inclusive muito discutidos
na época do projeto do latim nas escolas.
A educação é um ato político e, nesse ato, estão envolvidos
educandos, educadores, famílias de alunos. Garanto aos
senhores que para o pai e a mãe, interessados na educação de
seu filho, não existe partido político. Um pai e uma mãe que
têm consciência clara e correta, que desejam o melhor para
os seus filhos, estão interessados na melhor escola, na
melhor direção e não em partidos políticos.
Quero lembrar ainda o que aqui foi dito pelo Deputado
Tarcisio Henriques, relativo a confronto nas escolas, porque
a vice-diretora era de um partido e a diretora, de outro.
Lembro, ainda, que a emenda do PT era para que houvesse uma
chapa e não um confronto entre a primeira e a segunda
colocada. Caso isso tenha ocorrido em algumas escolas, a
culpa deve ser debitada a quem, ao invés de aceitar uma
chapa onde diretora e vice-diretora tinham a mesma
ideologia, os mesmos propósitos, seguindo una mesma linha de
trabalho, escolheu, exatamente, o confronto, a oposição.
A experiência das eleições tem mostrado bons resultados.
Sempre houve e haverá falhas, mas a democracia, como já
dissemos antes, é um processo dialético de acertos e erros.
Essa caminhada é longa e demorada.
Apesar de não pertencer ao Blocão, ao grupo do Governo
Hélio Garcia, quero reconhecer que, neste ponto, o
Governador atual e seu Secretário Walfrido Mares Guia estão
acertando quando defendem as eleições diretas para diretor.
E indevida a argüição de inconstitucionalidade. Para entrar
no serviço público, é necessário o concurso público. O
professor que vai disputar as eleições encontra-se na
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escola, já participou de concurso público e não vejo o
porquê de ser estabelecido tempo para a ocupação do cargo.
Esta é a questão. Não podia ser marcado o limite, o tempo

de dois anos. Isso foi afastado da regulamentação feita pelo
Governador. Então, está a salvo aquilo que poderia ser
argüido no que tange á constitucionalidade.
Quero dizer que estamos satisfeitos, porque em uma luta que
começamos em 1979, quando houve a primeira greve histórica
neste Pais, houve uma pauta de reivindicações propondo
inclusive eleições diretas para diretoras. Isso causou
grande repercussão. Em 1980, fizemos uma segunda greve,
quando uma diretora, verdadeiro Rei Sol, conseguiu fazer
tanta pressão que culminou com a punição de 53 professores,
em Teófilo Otôni. Fiquei entre os punidos, afastada, naquele
ano, da minha condição de professora contratada e com
suspensão por um mês do cargo efetivo. Mas nossa luta
continuou, e digo isso com muita alegria. Esta democracia,
sonhada e desejada, começou a dar frutos, e aqui estamos
para defendê-la.
Hoje, há tanta desqualificação e corrupção no País, e
aqueles que são os verdadeiros corruptos e corruptores
chegam a dizer que isso "não tem importãncia, porque todo
mundo faz." 'Abri poços artesianos na minha fazenda. E dai?
Todo mundo faz". "Levar funcionários públicos para trabalhar
em obras na minha fazenda? Que mal há nisso? Outros fazem'.
Sem dúvida, faltou na escola politização, respeito pelo que

é público, zelo pelo dinheiro público, respeito pela opinião
popular. Nós estamos, caros colegas, engatinhando na luta
pela democracia!
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Selo Horizonte, quinta-feira, 11 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 463a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios nos 38 e 39/93, do Procurador-Geral
de Justiça - Ofícios diversos e telegramas - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do ng 1.769 ao 1.773/93 -
Requerimentos do no 4.853 ao 4.863/93 - Requerimentos da
Deputada Maria Elvira (2) - Comunicações: Comunicações do
Deputado Mauri Torres (3) - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Antônio Pinheiro - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Decisão da Presidência - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos da Deputada
Maria Elvira (2); aprovação - Requerimentos ngs 4.608 e
4.742/93: aprovação - Za Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, no 1g turno, do Projeto de Lei ng
964/92; aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão, no
lg turno, do Projeto de Lei ng 1.501/93; discurso do
Deputado Ermano Batista; encerramento da discussão;
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Maria
Elvira; questão de ordem; discurso do Deputado Ádelmo
Carneiro Leão; questões de ordem; discurso do Deputado
Antônio Fuzatto; questões de ordem; discurso do Deputado
Agostinho Patrus; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 3 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - 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 - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Cêlio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - 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
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

Secretário, lã a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Américo Caixeta Santana, Procurador-Geral de Justiça
(2), solicitando, em atendimento ao pedido de providências
encaminhado pela Casa ao Ministério Público, relativo à
apuração de irregularidades na distribuição de subvenções
destinadas a entidades assistenciais, relação das entidades
beneficiadas, instruída com os dados que enumera, e relação
das entidades beneficiadas do Município de Araxá, também
instruída com os elementos que enumera. (- A Comissão de
Acompanhamento das Ações do Ministério Público.)
Do Sr. Antônio de Melo Filho, Presidente da Câmara

Municipal de Santa Bárbara, encaminhando requerimento do
Vereador José Hosken, aprovado por aquela Casa, em que
solicita a esta Assembléia que viabilize uma compensação
financeira aos municípios que detêm em sua área territorial
reservas biológicas, estações ecológicas, áreas inundadas _e
mananciais devidamente regularizados por lei. (- A Comissão
de Meio Ambiente.)
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de tiberaba, encaminhando cópia de requerimento de
sua autoria, em que solicita a relação das entidades
beneficiadas pela ASFAS no período de 1992 a 1993.
Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, em atenção a
requerimento do Deputado Anderson Adauto (doação de amostras
de grãos, utilizadas para fins de fiscalização do IMA, a
entidades filantrópicas), informando que o órgão determinou
a realização de estudos para verificar se a medida tem
amparo jurídico e que, em caso positivo, o pleito será
prontamente atendido.
Do Sr. Hélio Machado, Diretor-Presidente do CEASA-MG,
solicitando o apoio do Legislativo mineiro à efetivação de
projeto cujo objetivo é o aproveitamento das sobras de
produtos hortigranjeiros no entreposto daquela instituição
na Grande BH e encaminhando estudo de viabilidade da
proposta. (- A Comissão contra a Fome e a Miséria.)
Do Sr. Marcos Raymundo Pessõa Duarte, Diretor-Presidente do
BEMGE, relativamente a requerimento do Deputado João Batista
(instalação de unidades desse Banco em diversos municípios),
informando que está prevista a abertura de unidades no
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Município de Santa Vitória e no Distrito de Deita, em
Uberaba, e que os demais pedidos estão sendo objeto de
estudos.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (3), informando, a respeito de requerimentos:
da Deputada Elisa Alves (pedido de recuperação de trechos de
estradas), que o DER já realizou a licitação referente ao
trecho da BR-452 que liga Araxá a Uberlãndia e já está
elaborando o projeto de recuperação do trecho da rodovia MG-
190 entre Uberaba e a BR-452, e que os trechos da BR-050 e
da BR-365 são de responsabilidade do DNER; da Deputada Maria
Elvira (conclusão das obras de asfaltamento do trecho de
estrada que liga a BR-262 a São Gonçalo do Pará) e do
Deputado Bernardo Rubinger (asfaltamento do trecho de
estrada que liga Joaima a Felisburgo), que, no momento, não
é possível atender aos pedidos, por falta de recursos
financeiros para obras prioritárias do Estado.
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 -, encaminhando
a esta Casa correspondência enviada ao Governador do Estado,
por meio da qual aquela e outras associações manifestam seu
protesto em relação ás punições infligidas a funcionários da
ASSECT. (- A Comissão de Ciência e Tecnologia.)
Do Sr, Caio Múcio Barbosa Pimenta, Superintendente da
Refinaria Gabriel Passos, enviando a esta Casa cópia dos
trabalhos realizados pela empresa sobre a , questão do
petróleo e a contribuição da PETRDBRAS para o
desenvolvimento do País. (- A Comissão de Política
Energética.)
Do Sr. Antõnio Geraldo da Costa, Presidente da Associação
Mineira das Empresas de Engenharia Consultiva - AMEC -,
parabenizando esta Casa pelo brilhante trabalho realizado no
Seminário Aguas de Minas
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Diretor da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, solicitando
que esta Casa envide esforços para que se proceda à
tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei ng
1.595/93, da Deputada Maria Elvira, referente à criação do
Instituto Mineiro da Mulher e da Criança. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 1-595/93.)
Da Sra. Tereza Maria Paiva Prado Borges, de Alfenas,

solicitando que esta Casa dê especial atenção ao Projeto de
Lei ng 1.494/93. do Deputado Bernardo Rubinger, o qual
modifica a Lei ng 7.399. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng
1.494/93.)

 TELEGRAMAS
Do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,

agradecendo o convite para o lançamento do Censo Cultural de
Minas Gerais e desejando sucesso para o evento.
Do Sr. José Aldo, Deputado Federal, agradecendo o convite
para participar do lançamento do Censo Cultural de Minas
Gerais e justificando sua ausência, motivada por
compromissos anteriormente assumidos.
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Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o
convite para o lançamento do Censo Cultural de Minas Gerais,
justificando sua ausência e cumprimentando a Casa pela
iniciativa.
Do Sr. Edmar Moreira, Deputado Federal, agradecendo a

gentileza do convite para o lançamento do Censo Cultural de
Minas Gerais, mas lamentando o atraso no recebimento do
referido convite, o que o impossibilitou de comparecer.
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal,
agradecendo o convite para participar do Censo Cultural de
Minas Gerais.
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,

agradecendo o convite para participar do lançamento do Censo
Cultural de Minas Gerais, parabenizando a Casa pela
iniciativa e fazendo votos de sucesso para o evento.
Do Sr. José Antunes Duarte, Prefeito Municipal de Diogo de
Vasconcelos, agradecendo o convite para o lançamento do
Censo Cultural de Minas Gerais e lamentando a
impossibilidade de comparecer ao evento.
Do Sr. Júlio César Russano, agradecendo o convite para o
lançamento do Censo Cultural de Minas Gerais e lamentando o
atraso na chegada do referido convite.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.769/93

Dá a denominação de Dr. Clemente Vieira de Araújo ao trecho
da Rodovia MG-190 que liga o Municipio de Sacramento à BR-
262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Rodovia Dr. Clemente Vieira de

Araújo o trecho da Rodovia MG-190 que liga o Município de
Sacramento à BR-262.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A denominação que se propõe ao referido
trecho de rodovia, até hoje inominado, significa justa e
merecida homenagem póstuma, reivindicada pela sociedade
sacramentana, ao Dr. Clemente Vieira de Araújo, médico e ex-
Prefeito de Sacramento, por ter sempre desempenhado, com
notável desenvoltura e brilhantismo, suas funções de
profissional da Medicina e de politico.
- 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 NQ 1.770/93
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Declara de utilidade pública a Sociedade de Promoção Humana
- SOPROH -, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

de Promoção Humana - SOPROH -, com sede no Município de
Araxá -
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1993.
João Batista
Justificação: A Sociedade de Promoção Humana - SOPROH -,
fundada em 2/8/90, com sede e foro na cidade de Araxá, é uma
sociedade civil-religiosa, com a finalidade precipua de
dinamizar um centro de oração e vivência que visa ao
acompanhamento de pessoas que se propõem a abandonar o uso
de drogas de qualquer espécie, sendo suas diretrizes de
atuação e de comportamento social sempre orientadas e
supervisionadas por um assessor espiritual e, quando
necessário, por psicólogo, psicanalista, psiquiatra ou outro
técnico-
-  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 1.771/93
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e
Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com sede no
Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com
sede no Municipio de Pará de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1993.
Antõnio Júlio
- 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 1.772/93
Declara de utilidade pública a Associação Minasnovense de

Promoção ao Lavrador e à Infância da Área Rural - AMPLIAR -,
com sede no Município de Minas Novas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Minasnovense de Promoção ao Lavrador e à Infância da Área
Rural - AMPLIAR -, com sede no Município de Minas Novas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1993.
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Roberto Luiz Soares
Justificação: A Associação Minasnovense de Promoção ao
Lavrador e á Infância da Área Rural - AMPLIAR - é uma
entidade filantrópica sem fins lucrativos, que se destina a
ajudar as crianças da área rural, notadamente no que se
refere aos aspectos da promoção humana, tendo como
finalidade garantir-lhes assistência na área de produção,
educação, saúde, nutrição, saneamento e habitação. A
entidade tem ainda por objetivo trabalhar pela união das
pessoas da comunidade, bem como desenvolver um trabalho de
base para conscientizá-las da importância de sua
participação no processo de desenvolvimento do município. O
estatuto da associação está registrado no Cartório de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Minas Novas, e o atestado do
Juiz de Direito comprova que a entidade atende ás exigências
legais para que seja reconhecida sua utilidade pública.
Pelo trabalho e pelo desempenho da entidade nas atividades
de assistência é que proponho seja ela declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.773/93
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Fé e

Caridade, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Fé e Caridade, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: Desde sua fundação, em 1987, o Centro

Espirita Fé e Caridade tem orientado sua ação para a prática
do bem, por todos os meios ao seu alcance e pelos estudos
teórico e prático da doutrina espírita, segundo os
princípios kardecistas.
Com vistas a cumprir sua finalidade e divulgar seus
ensinamentos, a entidade oferece assistência material e
espiritual às pessoas necessitadas que a procuram e serve-se
de mensagens e publicações doutrinárias e evangélicas.
Pela ação social e espiritual que vem desenvolvendo,

julgamos o Centro Espirita Fé e Caridade merecedor do titulo
declaratório de utilidade pública que ora propomos.
- 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 4.853/93. do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
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envie a esta Casa projeto de lei que institua o Plano de
Carreira do Magistério Público Estadual, no qual se corrijam
as injustiças existentes, mormente quanto aos servidores
inativos. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.854/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
pede sejam solicitadas ao Secretário de Assuntos Municipais
as seguintes informações, relacionadas aos recursos
financeiros de subvenção social liberados por aquela Pasta:
relação de entidades e Prefeituras contempladas entre
janeiro/90 e outubro/93; como se deu o acompanhamento, pela
SUPAM, do cumprimento, pelos beneficiários, do objeto dos
convênios celebrados e eventuais irregularidades; relação
dos beneficiários que não prestaram contas ou que, tendo
prestado, fizeram-no irregularmente.
NQ 4.855/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
pede sejam solicitados ao Tribunal de Contas do Estado os
seguintes dados, relativamente aos recursos financeiros de
subvenção social liberados pela Secretaria de Assuntos
Municipais: relação de entidades e Prefeituras beneficiárias
que, a partir de janeiro/90, porventura não prestaram contas
da aplicação dos recursos; e relação das entidades cuja
prestação de contas, no mesmo período, foi irregular.
NQ 4.856/93, do Deputado Antõnio Carlos Pereira,
solicitando seja encaminhado ao Comandante--Geral da PMMG
pedido de informação Quanto ás providências tomadas para a
apuração do crime de homicídio contra o trabalhador rural
Augusto Luís Beltrão, ocorrido em 28/12/92, no Município de
Santa Fé, e a punição dos culpados, já que Informações do
Delegado de Policia do Município de São Romão dão conta de
que o inquérito, em virtude de "problemas operacionais",
encontra-se paralisado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
Ng 4.857/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Estadual de
Educação com vistas á urgente implantação do curso de
Engenharia Civil na FIJNED. no Município de Divinópolis.
No 4.858/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, à Secretária da
Cultura e ao Presidente da Fundação TV Minas com vistas á
instalação de receptor de sinal desta emissora, no Município
de Agua Comprida. (- Distribuídos à Comissão de Educação.).
Ng 4.859/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Fundação Cloe-Misael Cardoso Pinto Filho, do Município de
Extrema, pelo trabalho que vem desenvolvendo. (- A Comissão
de Meio Ambiente.)
Ng 4.860/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Fundação Dswaldo Cruz pelos 50 anos de fundação do Posto
Avançado de Estudos Emmanuel Dias, localizado no Município
de Barnbui.
Ng 4.861/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
ampliação do hospital do Municipio de Carbonita.
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NQ 4.862/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
construção de um posto de saúde e de uma unidade mista de
saúde no Município de Carbonita.
NQ 4.863/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde nos Bairros Goiaba] e Morro
do Cipó, no Município de Além Paraíba. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Da Deputada Maria Elvira. solicitando seja atribuído regime
de urgência à tramitação do Projeto de Lei no 1.695/93, de
sua autoria.
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da Fundação Nacional da Saúde com vistas á
implantação de um sistema de assessoria e informação junto
às Prefeituras, que coloque à disposição destas um programa
de estudo integrado compreendendo um conjunto de medidas
sobre aterro controlado, coleta seletiva de lixo hospitalar
e local adequado para destino dos lixos.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Mauri Torres (3).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio
Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, neste momento quero somente encaminhar a V. Exa.
um requerimento com o seguinte teor.
- Lê requerimento em que solicita se consigne nos anais da

Casa voto de congratulações com a diretoria da CVRD pela
reativação do trem de passageiros Vitória-Minas e cuja
justificação é a seguinte. (- Lê:)
"Justificação: A reativação do transporte ferroviário de

passageiros pela Vale do Rio Doce, trecho Belo Horizonte-
Vitória, foi saudada por todos como uma boa nova. Realmente,
o número de pessoas que acorreram à inauguração comprova o
interesse que aquele serviço despertou na população. Os
cerca de 15 vagões, entre la e 2a classes, colocados
diariamente pela vale à disposição dos usuários são
totalmente absorvidos. O preço da passagem de trem não chega
à metade do que é cobrado pelo transporte rodoviário, isto
na la classe. Na 2a classe, a relação cai para cerca de 1/3.
E verdade que os tempos de viagem são bem diferentes.
Praticamente, o trem gasta o dobro do tempo do ônibus. Mesmo
assim, o transporte ferroviário vem sendo uma alternativa de
transporte mais econômico para aqueles que precisam
deslocar-se para uma das muitas cidades servidas por aquele
serviço, muitas vezes acompanhados da família, buscando
tratamento de sáude ou visitando parentes. Iniciativas dessa
natureza devem merecer nosso apoio e incentivo para sua
manutenção e, se possível, ampliação. Final de semana
passada fomos a Valadares. Aproveitamos para fazê-lo de
trem. Experimentamos a novidade. Sr. Presidente, pudemos
comprovar o alto sentido social daquele transporte. Ele
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integra pessoas de regiões vizinhas, com histórias diversas.
e, à medida que a composição avança, parando aqui e acolá,
recolhe gente que, ao longo da viagem, acaba por se
conhecer, trocando impressões diversas. Apenas um senão, que
não desmerece a louvável iniciativa da Companhia Vale do Rio
Doce: o pó de minério que se levanta do leito da estrada, ao
longo da linha férrea - como nas primeiras marias-fumaças, a
cinza do carvão - torna a roupa de viagem imprópria para o
uso antes de passar pela lavanderia. Acreditamos que a Vale
encontrará, nesse particular, um meio de tornar a viagem
mais agradável. Ela mesma está cuidando de receber dos
passageiros suas impressões e sugestões, o que é feito por
escrito e entregue ao chefe da composição.
Afora o incômodo assinalado, que pode repercutir,
inclusive, na saúde, gostaríamos de congratular-nos com a
administração da Vale do Rio Doce pela iniciativa, esperando
que a Rede Ferroviária Federal faça o mesmo, ativando esse
tipo de serviço tão necessário ao nosso povo.'
E incrível, Sr. Presidente. Fiz uma viagem a Governador

Valadares, e parece que o pessoal do trem saltou de uma
carvoaria. Nunca vi uma estrada com tanta poluição. Apesar
de o trem estar superlotado, o tratamento, nesse sentido,
muito deixa a desejar. O usuário da Cia. Vale do Rio Doce,
que é uma das mais bem organizadas do Pais, merece um
tratamento mais condizente. Deixamos nossos parabéns, mas
deixamos também o nosso protesto.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

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

Decisão da Mesa
A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, tendo em

vista a existência de projetos de lei em tramitação nesta
Casa sobre a concessão de subvenções e a decisão da
Presidência de designar grupo de parlamentares para, com a
urgência necessária, propor nova disciplina normativa para a
concessão e o controle das subvenções, decide determinar que
na publicação prevista no art. 2o da Resolução ng 5.129, de
26/12/92, conste, ainda, o nome do Deputado responsável pela
indicação da entidade, até que o Plenário desta Casa defina
novos procedimentos sobre a matéria.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão - Rémolo Aloise -
Elmo Braz - Roberto Carvalho.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Mauri
Torres (3) - falecimento da Sra. Helena das Dores Oliveira
Gonçalves, nesta Capital, e dos Srs. José Agostinho Bicalho,
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em João Monlevade, e Jair Guimarães Cordeiro, em Dom
Silvério (Ciente. Oficie-sei.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Maria Elvira (2) - atribuição
de regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng
1.595/93; e formulação de apelo ao Presidente da Fundação
Nacional de Saúde para que seja implantado um sistema de
assessoria e informação junto ás Prefeituras.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,

são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos ngs
4608/93, do Deputado Marcos Helênio; 4.742/93, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária-

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
ng 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 Constituição e Justiça
opinou pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Meio Ambiente e Fiscalização Financeira opinaram pela sua
aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Meio Ambiente, que opina pela rejeição das Emendas nos 1
e 2. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 e 2, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
no lgturno, o Projeto de Lei ng 964/92, com as Emendas ngs
1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei no 1-501/93, do
Tribunal de Contas, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos do Quadro
de Pessoal dos servidores da Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive Inativos, e dos
integrantes do Quadro Especial de Pessoal e dá outras
providências. A Comissão de Constituição e Justiça opina
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação, com as
Emendas ngs 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação
do projeto, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto.
Para discuti-lo, com a palavra, o ilustre Deputado Ermano
Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr Presidente, Srs. Deputados,
estou de pleno acordo com o parecer do Relator, Deputado
Sebastião Costa, que foi muito sábio nas suas ponderações e
nas suas conclusões.
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho hoje a esta
tribuna na condição de defensor voluntário, não constituído,
mas acionado pelo senso de justiça, corolário da minha
formação interiorana, para fazer a defesa de um amigo e
valoroso companheiro.
Alvo das invectivas e assaltos do irracionalismo de uma
oposição doentia e localizada, teve ele seu nome citado
nesta tribuna, juntamente com os nomes dos Deputados -
também injustiçados - rbrahim Jacob e Jaime Martins, pelo
Líder do PT, como integrantes da comunidade dos corruptos do
Estado de Minas Gerais.
Trata-se, senhores, de um ilustre e respeitado homem
público, que honrou esta Casa com sua presença marcante e
fecunda no biênio 91/92.
Seu comportamento exemplar, sua garra, sua disposição de
trabalho e amor à terra, associados à memorável lembrança
dos dias felizes e prósperos por que Congonhas passou sob
seu comando, fizeram o povo chamá-lo de volta à Prefeitura
da cidade.
Solicito e atento aos anseios do povo, por quem sempre teve

grande apreço, aceitou o chamamento e voltou.
Falo, senhores, do discreto, simples, enérgico,
respeitador, amigo dos pobres e comprovado administrador,
Guálter Pereira Monteiro, ex-Deputado e atual Prefeito da
aconchegante e próspera cidade de Congonhas.
Dos três enredados, rasteiramente enredados e
impiedosamente agredidos, os dois primeiros puderam
utilizar-se desta tribuna para se defender, mas ao Guálter
não é facultado fazê-lo.
Por causa disso e, também, por saber de quem se trata, não

podia vê-]o injustiçado sem esboçar veemente reação.
Não vejo, no ato em si, uma anomalia. Denunciar é o nosso
papel. Não é apenas um direito, mas um dever de todo
parlamentar. Somos, sem dúvida alguma, o som da voz do povo.
Entretanto, é preciso seriedade, cautela e respeito no

cumprimento desta obrigação. A leviandade, no caso, longe de
ajudar, atrapalha, na medida em que joga culpados e
inocentes na vala comum da iniqüidade, a partir de onde fica
difícil a separação e deixa comprometido o exercício da
justiça.
O Ibrahim, o ilustre e respeitado septuagenário Deputado
Ibrahlm Jacob, rechaçou, sem tréguas e com muito destemor,
os eflúvios mal-cheirosos que o veneno emanou. Mostrou à
casa e a Deus, que certamente já sabia, e ao mundo que a
pecha de corrupto não lhe assenta. Meu caro Deputado Ibrahim
Jacob, este esforço, ainda que pequeno, diante do tamanho da
maldade, a meu ver não era necessário. Nós te conhecemos.
Sua vida fala mais alto que a maldição das bruxas que andam
soltas por ai. As suas cãs não serão empretecidas pela
malícia e pela inveja daqueles que não respeitam e não
gostam de quem vive para servir.
Emocionei-me sobremaneira quando vi o Deputado Jaime
Martins nesta tribuna. Convalescente, trôpego ainda da
peleja travada contra a insistente e obstinada doença que o
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atacou. Sofreu muito, todos sabemos. Mas não sofreu tanto,
acredito, como com a dor da punhalada lancinante que o seu
caráter, sua dignidade e sua honra receberam. Preocupou-nos
muito sua presença na tribuna.
O Deputado Agostinho Patrus, médico, aproximou-se e, de vez
em quando, tentava demovê-lo da idéia de continuar. Mas o
Jaime ligou pouco para sua saúde. Gente honrada é assim. Não
se preocupa com o fôlego; vale a reputação. A saúde, esta
que vá para o diabo quando a honra está em jogo.
Felizmente o Deputado Antônio Carlos Pereira, Líder do PT,
Incontinenti, veio a esta tribuna e, num gesto de nobreza,
retratou-se.
De qualquer forma, ficaram as cicatrizes, O PT, sapiente,
parece que adota a vetusta tática dos romanos: enredar,
enredar, enredar. Depois, mesmo que haja a retratação,
sempre fica alguma coisa.
Mas, e o Guálter, Srs. Deputados, que não pode fazer o

mesmo que fizeram o tbrahim Jacob e o Jaime Martins? E justo
que o obriguemos a contentar-se com a dor das lesões e o
desconforto da falta de curativos?
Não me contenho e sei que conto com o respaldo e o endosso

da maioria esmagadora dos Deputados nesta Casa. A sua honra
não vai ser conspurcada só porque uma oposição Irracional,
inimiga do progresso de Congonhas, falseia a verdade.
De todos os males que afligem a alma humana, o pungir da

mentira é o menos tolerável e o que mais dói. Vai aqui um
plágio ao grande Shakespeare. No lugar da mentira, ele
colocou o ciúme. Mas o que é a mentira senão um parente
próximo, muito próximo do ciúme?
Vejam os senhores que o companheiro Guálter Pereira

Monteiro enfrentou em Congonhas uma luta desigual. As armas
da maledicência, já aquela época da campanha, eram
utilizadas pelo inimigo que, sem o apoio do povo, como ficou
comprovado nas urnas, tentou por todos os meios,
principalmente os escusos, impedir o registro da sua
candidatura.
A justiça prevaleceu, a mentira foi vencida, e o povo,
eufórico, cantou loas nas praças, nos lares e nos campos
ante a expectativa do retorno de Guálter Monteiro, ombreado
por outra figura de idêntico valor, o Dr. Silvério, seu
candidato a Vice-Prefeito.
Estive lá, várias vezes, e não foi difícil antever o
fracasso de seus inimigos. Cheguei a falar, a ele, Guálter,
ao Or. Silvério e á plêiade de lideres que o apoiavam: vocês
não têm o que temer. A única força capaz de impor medo é a
força do povo, e não há dúvida de que o povo está do seu
lado. As urnas falaram a linguagem do trabalho e do amor.
Guálter ganhou, ou melhor, Congonhas ganhou. Mas o inimigo,
que não soube ganhar, também não sabe perder. Continua,
ainda, utilizando-se de empolgada inconsciência de terceiro,
de forma abjeta, reles e rasteira, vomitando as suas larvas
venenosas.
Vejam os senhores que, durante a campanha, todas as
investidas feitas contra Guálter Monteiro, no sentido de
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inviabilizar a sua candidatura, em número de sete, foram
todas juntadas num único processo e tiveram um único fim,
Que foi a sentença do Juiz prolatada com muita sabedoria.
Diz o Juiz, em parte do seu relatório, o seguinte: (" Lê:)
*"Cumpridas todas as diligências requeridas, as partes
ofereceram suas alegações finais e juntaram novos
documentos, a pós o Que O Promotor de Justiça emitiu seu
parecer sobre o assunto, fazendo-o em 19 folhas
datilografadas, ao final do Qual se posicionou
contrariamente ao acolhimento das representações formuladas,
por entender que mão ficou suficientemente comprovada a
prática das infrações eleitorais apontadas pelo
representantes.
Com o parecer do Ministério Público, ordenei a remessa dos
autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado,
entendendo, em decorrência de errônea interpretação do
artigo 24 da LC 64/90, não ser do juiz eleitoral de primeiro
grau a competência para o julgamento da matéria."

- Publicado de acordo com o texto original.)
No que tange ao mérito, guardo o mesmo entendimento

manifestado pelo digno Promotor de Justiça em seu judicioso
e consciente parecer, lançado às fls. 543/561 dos autos, 2g
volume.
Com efeito, pareceu-me também que os diversos fatos
denunciados pelos partidos representantes, cuja gravidade
dispensa comentários, não estão suficientemente comprovados
de modo a fornecer a certeza necessária de que,
efetivamente, os candidatos representados hajam cometido as
infrações a eles atribuídas.
Como se trata de infrações a que a lei comina sanção muito
severa, consistente na perda do direito de disputar a
eleição, Impõe-se à Justiça Eleitoral o dever de examinar o
caso com rigoroso critério e de apreciar as provas com
prudência e cautela redobradas, a fim de não se expor ao
risco, sempre presente em semelhantes situações, de cometer
uma gritante iniqüidade.
Como se sabe, quando a maldade penetra no coração do homem,

mormente se inspirada em paixão politica, é capaz de levá-lo
a praticar desatinos que nem o diabo imagina.
O que me preocupa, no caso aqui sob exame, é que os
candidatos Investigados se viram eleitos com uma diferença
muito grande de votos em relação a seus concorrentes, fato
esse que me leva a crer que o eleitorado os escolheu mais em
consideração às suas qualidades do que pela influência das
trapaças que, porventura, hajam praticado na campanha
eleitoral. Multo embora revelem os autos que não mantiveram
eles, durante a campanha, uma conduta digna de elogios,
porquanto, sem dúvida alguma, em diversas circunstâncias
revelaram-se desleais e temerários. não se pode afirmar,
porém, com a segurança que o caso requer, tenham cometido
transgressões capazes de torná-los inelegíveis.
Não me parece e, efetivamente, em meu falível entendimento,
não se define como abuso do poder econômico o fato de
prometer um candidato a Prefeito, se eleito for, isenção de
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IPTU, ensino gratuito e doação de gás às famílias carentes,
porquanto isso constitui mais um programa de governo do que
um expediente ilícito de conquistar votos.
E aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta oportunidade,

quero testemunhar para os senhores e para o Deputado que
usou esta tribuna para tripudiar sobre a honra de Guálter
Monteiro.
O Guálter Monteiro, o PL, o Dr. Silvério e os partidos que
compuseram a sua coligação estão cumprindo os compromissos
de campanha mencionados na palavra do Juiz de Direito. Mas o
mesmo não ocorre aqui, em Belo Horizonte, onde o PT prometeu
o céu para o povo e não lhe tem destinado sequer o
purgatório. O povo está vivendo mesmo é no inferno da
sujeira, dos buracos, da poeira, das erosões, dos esgotos a
céu aberto, do desrespeito ao funcionário, da agressão ao
contribuinte, do corporativismo vexamoso, da propaganda
asquerosa que a todos dá nojo, do vedetismo superado,
demagógico e insultante, porque o PT sempre achou que o povo
sobrevive de veneno. Mas é chegada a hora do retorno do
bumerangue, fazendo explodir na origem a bomba da sua
maldade.
E este o confronto que pretendemos fazer, partindo para a

disputa na área das idéias, porque, no campo das idéias,
quem não tem o que mostrar apela para o desespero. Nós não
temos razão nenhuma para estar desesperados. O Guálter tem
consciência do que fez. A Justiça já o absolveu e não é
justo que ele sofra as conseqüências da desinformação do
Líder do PT. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Para
encaminhar, com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Pereira.
- O Deputado Antônio Carlos Pereira profere discurso, que

será publicado em outra edição-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a
Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiras
Deputadas, companheiros Deputados, senhoras e senhores
presentes nas galerias, senhoras e senhores da imprensa;
estamos vivendo, no Brasil, um momento histórico, que é
importante registrar, sempre que nos preparamos para propor
uma mensagem ou alguma ação legislativa. Tudo começou com o
"impeachment" do Presidente Collor, episódio inédito na
história da América do Sul, pois o Brasil foi o primeiro
pais que cassou o Presidente da República por corrupção, por
uso ilegal do dinheiro público. Agora, estamos vivendo
momentos muito duros e difíceis, com a CPI do Orçamento: os
eventos que a envolvem e que, diariamente, são bombardeados
pela televisão, pela imprensa e pelo rádio constituem o
grande assunto nacional. Que novo nome irá aparecer? Que
nova ação será denunciada? D Brasil assiste, estarrecido, a
tudo que acontece. Por outro lado, é um momento importante:
a conscientização de que o Pais, de que o povo brasileiro,
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de que a imprensa, de que a sociedade civil querem dar um
basta à corrupção neste Pais tão pobre.
Ainda nesse fim de semana, eu andava pelo vale do Mucuri e

assustei-me, Sr. Presidente, com a miséria que lá encontrei,
com a situação da saúde. E de constranger, de doer o coração
ver um hospital naquele estado, as pessoas naquela penúria.
Esse é o Brasil . Esse é Minas Gerais Por isso, é muito
importante que todos nós, mineiros, todos os brasileiros
estejamos engajados nessa luta para moralizar a vida pública
brasileira para que cada Deputado, cada Senador, cada
Governador, cada Prefeito, cada legislador assuma,
realmente, a função de observar, de fiscalizar, de dar seu
próprio testemunho. Por esses motivos, fui uma das pessoas
que assinou o pedido da CPI, já que ando cansada de ser
olhada como uma Deputada, como uma pessoa q ue causa mais mal
do que bem à minha comunidade, ao meu Estado e ás cidades
que represento.
Gostaria de dizer que esse movimento precisa continuar. A
CPI, que é pedida nesta Casa e endossada por muita gente,
teve, por outro lado, o pedido desta Assembléia relativo á
votação do requerimento do nobre Deputado Ermano Batista,
que fez seu encaminhamento ao Ministério Público. Pensamos
que as duas ações poderiam acontecer, tanto que minha
assinatura para a CPI e o meu voto para o requerimento do
Deputado Ermano Batista não se contrapõem- Assim, também,
agiu o Deputado Raul Messias, portanto, pelo menos duas
cabeças pensam da mesma forma nesta Casa.
Esse movimento precisa continuar, precisa ir além, e
existem instituições, neste Pais, que estão vivendo muitos
problemas: as entidades sindicais. Esse assunto tem sido
pouco abordado, e não tem sido dada a devida importância às
centrais sindicais. Tenho em mãos o "Caderno de Economia" do
"Jornal do Brasil", do dia 11/4, que mostra, em um de seus
artigos, os milhões de dólares das centrais sindicais. Cada
operário brasileiro, cada trabalhador brasileiro destina ao
sindicato um pouco de seu suor, um pouco do seu trabalho,
que é o imposto sindical- Já que estamos vivendo uma devassa
e queremos colocar tudo em pratos limpos, esta é a grande
oportunidade de, também, questionar e observar o sindicato.
Lembro-me, muitas vezes, de ter ouvido, desta tribuna,
Deputados do PT dizerem que dinheiro público é para escolas
públicas, que dinheiro público não pode ser envolvido na
iniciativa particular, em entidades privadas, em entidades
que não sejam absolutamente públicas. Já vi esse jornal, em
televisão, em conversa com Deputados petistas. Foi grande a
minha surpresa ao receber, nesses dias, uma denúncia
relativa a um convênio feito, em que a Escola Sindical 7 de
Outubro recebeu muito dinheiro, vindo de subvenções de Srs.
Deputados da Assembléia Legislativa de Minas, que deveriam
ser investidas em assistência social, Sr. Presidente, isso
me indignou, porque até as despesas diárias são pagas com
dinheiro de subvenções públicas. Diárias, bolsas de estudo,
uma série de despesas que nos parecem irregulares, Sr.
Presidente, gostaria de propor, no bojo desse sentimento que
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envolve o coração de todos os brasileiros, que é o da
transparência, da clareza, da honestidade, uma CPI baseada
no art. 113 do Regimento Interno. Peço seja constituída uma
comissão parlamentar de inquérito para apurar, em 45 dias,
possíveis irregularidades praticadas pela Escola Sindical 7
de Outubro na utilização de recursos financeiros oriundos de
subvenções sociais. Temos as justificativas, que não
apresentaremos por uma questão de tempo. Tudo está baseado
no art. 37 da Constituição Federal, que reza, textualmente:
serão seguidas pela administração pública a legalidade, a
impessoalidade, a publicidade e a moralidade. Será ético ou
honesto investir dinheiro de subvenção social em escola
sindical? Não nos parece que a ética recomende esse
procedimento.
Gostaria de pedir a todos os meus colegas que coloquem sua
assinatura nesse pedido de CPI. Já conto com a assinatura do
Deputado Antônio Pinheiro, com quem estava conversando.
Gostaria de começar, inclusive, pelos meus companheiros do
PT, que, tenho certeza, irão apoiar-me. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, como membro
integrante da comissão designada por V. Exa. para acompanhar
os trabalhos do Ministério Público, gostaria de requerer, e
o faço neste instante, para que essa denúncia da Deputada
Maria Elvira também seja encaminhada ao Ministério Público,
como foi votado pelo Plenário desta Casa, na semana
passada.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Deputado
José Militão que faça por escrito o seu pedido.
Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão profere discurso, que
será publicado em outra edição.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Primeiro, gostaria de fazer a
seguinte comunicação ao Plenário: "O Deputado que este
subscreve, acatando orientação partidária, vem solicitar a
retirada de seu nome, até que seja criada a comissão
especial para acompanhamento dos atos do Ministério Público
que visam á apuração de irregularidades na utilização de
recursos repassados por esta Casa".
Gostaria de dizer à Deputada Maria Elvira que concordo com
a CPI,desde que ela inclua todas as entidades e todos os
sindicatos que receberam verbas de subvenção social nesta
legislatura.
A Deputada Maria Elvira - Gostaria de responder ao nobre
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que considerou sórdido o meu
pedido de CPI. Penso que seja emoção do momento, pois,
quando nos aborrecemos, exaltamo-nos. O adjetivo é
absolutamente impróprio.
O pedido de CPI que o Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta diz repeito a um direito democrático que tenho,
inclusive o de assinar o pedido de CPI de vocês.
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Gostaria, ainda, de colocar uma preocupação que tenho, que
não vem de agora, que é a vida sindical no nosso Estado. Não
tenho provas para dizer o que tenho visto e acompanhado nos
sindicatos de Minas Gerais. No decorrer da semana, teremos
novas denúncias.
Sempre que uma denúncia aparece, e esse é o critério que
tem sido adotado para as suas denúncias, devemos trazê-la à
tribuna. A que trouxe hoje da Escola Sindical 7 de Outubro
tem documento. Trata-se de um convênio assinado. Nele
mostra-se, inclusive, que foram pagas diárias. Não nos
parece que isso seja competência de subvenção do Estado, de
subvenção de assistência social.
Quanto ás entidades que podem ou não receber tais
subvenções, a LDO, publicada em 6/8/93, coloca em seu art.
17 que não poderá ser destinado recurso para despesas com
clubes, sindicatos, associações de servidores e entidades
congéneres. Eles devem ser efetuados a creches, escolas de
atendimento pré-escolar, bem como por meio dos convênios com
entidades de fins sociais. Isso porque, já, há algum tempo,
vem sendo observado que essas doações para sindicatos também
têm servido para custear campanhas eleitorais, haja vista os
exemplos de pessoas que transitam de jato e ficam em hotéis
que são pagos por esses sindicatos. Será justo que o
operário brasileiro pague por tudo Isso?
Estou levantando esta questão porque já é hora de

conscientizar a opinião pública para esse fato.
Vamos questionar os sindicatos porque eles são milionários,
térn muito dinheiro, dinheiro que vem do povo, dinheiro
internacional, que são neles aportados, dinheiro que vem de
centrais sindicais de outros países, como sabemos.
Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero dizer que a
mesma dor que o atormenta, atormenta-me, também. Problema
sindical no Brasil incomoda muito e não é só a mim. Depois
de uma entrevista que dei na Rede Globo quinta-feira, tenho
recebido dezenas de telefonemas de pessoas que também estão
preocupadas com as centrais sindicais e com os sindicatos em
Minas Gerais.
Este momento de limpeza é o momento certo para colocarmos
de modo transparente as contas públicas e a situação
sindical. Daqui, das subvenções sociais da Assembléia
Legislativa, saiu dinheiro para os sindicatos. Então, nesta
c p r, podem ser incluídos todos os sindicatos que quiserem. O
que tenho de concreto, de palpável, é a Central Sindical, a
Escola Sindical 7 de Outubro, e é ela que estamos
denunciando neste momento, apresentando um pedido de CPI
para o qual solicito a assinatura de V. Exa. Penso que, se
há dúvidas, é melhor esclarecê-las. Se vocês acreditam que
não há nada de errado com a Escola Sindical, está na hora de
mostrar isso. Essa foi a mesma teoria que defendi juntamente
com o pedido da CPI. Multo obrigada.
o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Antônio Fuzatto.
- O Deputado Antônio Fuzatto profere discurso, que será
publicado em outra edição.
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Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O art. 3g da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 1991 diz que as subvenções
sociais só poderão constar no Orçamento quando destinadas a
entidades sem fins lucrativos e de assistência social,
voltadas para a educação, cultura, saúde, amparo e
assistência à infância, à velhice, à maternidade e ao
deficiente, ao meio ambiente e ao esporte, comprovadamente
de utilidade pública, observadas as exigências da legislação
em vigor.
Portanto, a primeira observação da Deputada Maria Elvira
não procede, corroborando e reforçando as palavras do
Deputado Antônio Fuzatto. Pela leitura que a Deputada Maria
Elvira fez, verifica-se que a legislação citada por ela era
outra à época. Em segundo lugar, , vimos, nesta semana, uma
publicação da revista "Isto E", onde são levantadas
acusações, aparentemente sérias, contra o Ministro da
Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso. Portanto,
estamos muito à vontade. Fazemos oposição ao Governo Itamar
e uma crítica profunda à política, ou seja, á quase ausência
de política econômica levada pelo Ministro Fernando Henrique
Cardoso. Mas a Bancada do PT não aceitou a denúncia que foi
feita contra o Ministro da Fazenda. Consideramos que
denúncias desse tipo servem a um único fim e objetivo que é
o de dispersar e de tirar do centro da discussão um problema
que é claro e patente e que tem o único nome de corrupção. O
nosso debate é esse. As denúncias surgidas contra a Deputada
Elisa Alves eram claras, já que as entidades que S. Exa.
indicou para receber os recursos, não os receberam. Ou seja,
há uma suspeita e indícios de corrupção. Os recursos
repassados pelo Deputado Amilcar Padovani à entidade de nome
Lar Brasil desapareceram, pois, hoje, ela sequer existe,
embora ela já tenha funcionado em um edifício em Belo
Horizonte. Portanto, há indícios de corrupção. As
declarações do pastor da Igreja Assembléia de Deus, em Belo
Horizonte, indicam que houve indícios de corrupção com
relação aos recursos que teriam sido destinados pelo
Deputado José Maria Pinto. Portanto, estamos tratando de
corrupção. A CPI que solicitamos é para apurar a corrupção.
Isto tem que ficar muito claro. Se a Deputada Maria Elvira
deseja, de fato, apurar a corrupção, deve aditar, ou seja,
acrescentar ao seu requerimento tocas aquelas entidades que
solicitaram e receberam recursos públicos. Mas a CPI que,
neste momento, ela propõe para investigar a Escola Sindical
7 de Outubro, ( .... ) tergiversar, diluir e tirar do centro.
Trata-se de má-fé. Isso precisa ficar claro. E se a ilustre
Deputada não sabe. Informo-lhe que houve, sim, um convênio
da Escola Sindical 7 de Outubro com o Departamento de
Economia da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais,
para desenvolver um trabalho de diagnóstico da situação
econômica e social do Estado. Por isso, há diárias de
viagens na prestação de contas, pois os técnicos, para
pesquisar, têm que viajar. Esse trabalho foi apresentado, e
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as contas foram encaminhas à Assembléia Legislativa. O
convênio é público.
Eu não posso falar que foram aprovadas, porque várias
contas foram aprovadas aqui, e eu faço restrições a elas.
Mas, é tudo público. Se a Deputada atestar que houve
irregularidade ou desvio de recursos e indicar quem são os
suspeitos de corrupção, ai, sim, nós vamos apurar. Mas fora
disso, Deputada, tenhamos a paciência.
Temos que reconhecer que a Deputada é inteligente. Eu não

queria fazer esse tipo de coisa aqui agora, mas tudo me leva
a crer, neste momento, que, quando assinou o pedido de
instauração da CPI, proposto pela nossa Bancada, a Deputada
já tinha "no fundo da manga" uma outra jogada ensaiada. A
jogada, o grande lance era a corrupção da Escola Sindical.
Mostre a corrupção, Deputada. Apresente os elementos. Onde
estão os desvios de recursos? Ai, nós vamos apurar não
apenas na Escola Sindical, mas em todos os vários e
escabrosos indícios que temos dentro da Assembléia.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, a Deputada

Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado Antônio
Carlos Pereira, em primeiro lugar, eu queria dizer que,
quando defendi a CPI - e continuo defendendo -, o nosso
desejo era possibilitar a apuração de todas as
irregularidades. Os casos aqui citados foram exatamente as
denúncias apresentadas, que, como o Sr. bem citou, toda a
sociedade mineira já conhece e sabe o que representa.
Quando nós propusemos essa CPI - e talvez possamos discutir
a metodologia - significava que para mim e para outras
pessoas o uso do dinheiro pela Escola Sindical era
irregular, da forma como foi feito. Não estamos dizendo que
houve corrupção, mas nos parece que foi um uso indevido,
impróprio e antiético, o fato de se pagar diárias de pessoas
para fazerem pesquisas, viajar, etc. Como se vai controlar
isso, Deputado? Esse controle é absolutamente impossível.
Creio que existe hoje, efetivamente, um desejo muito grande
nesta Casa de se suspenderem as subvenções sociais, de não
se mexer mais com isso, embora muitas pessoas tenham sido
atendidas, inclusive entidades que realizam um trabalho
sério, e que vão sofrer. Mas, infelizmente, percebemos que
esse processo se torna quase incontrolável. Como vamos
discutir uma questão dessa? O senhor vai dizer que está
certo contratar pesquisadores e professores de fora para
ministrarem cursos aqui, pagando diárias e outras despesas-
Particularmente, acho que não. Penso que a subvenção social
tem outra finalidade. Na minha opinião, a escola sindical,
embora possa até eventualmente ter utilidade pública, , tem
características diferentes. Não é uma escola pública. E uma
questão de foro intimo eu estar levantando esse problema
especifico da Escola Sindical Sete de Outubro.
Eu gostaria que esse debate continuasse, porque o problema

dos sindicatos é muito mais sério. isso é só uma pontinha do
'iceberg'. Se entrarmos a fundo na questão dos sindicatos,
vai sair lama para todo lado. Isso é o que estou observando,
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principalmente pela quantidade de campanhas bancadas pelos
sindicatos: municipais, estaduais e federais. Acho que isso
tem que acabar, porque o dinheiro do sindicato é público, é
do povo.
Para terminar, eu queria dizer ao Deputado Antônio Carlos

Pereira que a decisão de assinar o pedido da CPI surpreendeu
toda esta Casa. Algumas pessoas até olharam um pouco torto
para mim, quando eu assinei. Mas, foi uma questão de colocar
a minha postura independente. Posso não ter sido
inteiramente independente em outras épocas da minha vida
política, por questões partidárias e pelo problema do voto
em convenção. Porém, hoje, busco, cada vez mais, uma postura
de independência.
Então, quando o senhor fala que tenho carta na manga, acho
que isso é absoluta fantasia. Mas, é um direito do senhor
pensar o que quiser; o pensar é livre. Só quero dizer que
defendo a CPI, mas desejo, também, que essas entidades
sindicais sejam totalmente apuradas, porque discordo,
frontalmente, do uso do dinheiro de subvenção desta forma.
Muito obrigada-
0 Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Agostinho Patrus.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estava ouvindo atentamente a Deputada Maria
Elvira e queria colocar minha posição pessoal, depois dos
debates.
O meu entendimento é o de que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, no tocante ao seu orçamento, no
tocante á sua conduta no repasse das verbas, seja por meio
da Assembléia a mais de mil entidades, com depósito em
conta, seja por meio da ASFAS, está absolutamente correta na
sua condução e, portanto, não recai sobre ela nenhuma
dúvida. Todos os Deputados - isso é unanimidade - reconhecem
que a conduta da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais tem sido absolutamente correta. Ela agiu de acordo
com a lei, recebeu os recursos por meio de processos,
depositou nas contas das entidades que a esse depósito
fizeram jus e que foram indicadas por 76 Deputados.
Apenas o Deputado Antônio Carlos Pereira, no ano de 1993,
não indicou entidades, como o fizera em 1990 e 1991. No
presente ano, 76 Deputados indicaram e, nos anos anteriores,
77 Deputados indicaram. As quantias foram depositadas nas
contas dessas entidades.
Quanto ao Orçamento, todos os 77 Deputados desta Casa
recebem o mesmo tratamento. Todos temos as mesmas
prerrogativas de apresentação de emendas, que são, em geral,
abertura de rubricas no valor de mil cruzeiros cada uma.
Sobre esta Casa, portanto, não recai nenhuma suspeita. Isso
é unanimidade, Sr. Presidente.
Em vista disso, eu gostaria de fazer um comentário para a
Deputada Maria Elvira. Isso, realmente, não é caso de CPI,
porque a CPI estaria indicada - e hoje a própria Câmara
Federal reconhece isso - nos aspectos que dizem respeito é
Casa, aos nossos trabalhos, à conduta do parlamentar,
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enquanto Deputado. Em razão disso, a própria Câmara Federal
já quer, hoje, separar a CPI a parcela que se refere ao
Orçamento deve ser objeto da CPI e a que se refere a
subvenções deve ser encaminhada á Procuradoria-Geral da
República.
Quero concordar com o Deputado José Militão para que,
havendo indícios de corrupção, seja também encaminhado ao
Ministério Público, porque uma entidade particular deve ser
fiscalizada e inquirida pelo Ministério Público e não por
esta Casa, que não tem autoridade para adentrar um sindicato
e solicitar os livros para que possa verificá-los; que não
tem autoridade para entrar em qualquer entidade assistencial
para solicitar provas de qualquer indicio de corrupção.
Portanto, Sr. Presidente, havendo indícios de corrupção, o
fato deve ser indicado ao Ministério Público. Cabe a ele
pesquisar e trazer para esta Casa o que lá ocorreu, se
houver indício de que houve uma posição inadequada de
qualquer parlamentar desta Casa, para que este Plenário
possa, então, definir. Não é o caso de passarmos a exercer a
função do Ministério Público, a função de polícia, para
depois encaminharmos ao próprio Ministério Público - como
fará a CPI da Câmara Federal - para que ele tome
providências.
Eles vão iniciar um novo processo e aí, sim, será o
retardamento das providências que todos nós desta Casa
queremos que sejam tomadas. Que sejam punidos aqueles que
tiverem cometido algum delito, mas que seja preservada,
acima de tudo, a instituição.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas, no seu

orçamento, como nos anteriores, tem-se pautado de maneira
correta. Portanto, Sr. Presidente, vou pedir permissão á
Deputada Maria Elvira para não assinar o pedido de CPI, mas
concordar com o Deputado José Militão para que, havendo
indicio de corrupção, seja encaminhado ao Ministério
Público, para que ele possa analisar, pesquisar e trazer
para a Assembléia Legislativa o resultado desse inquérito
feito pela Justiça. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Em votação, as Emendas do nQ 1 ao 3. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, no 1Q turno, o Projeto de Lei n
1.501/93, com as Emendas do n 1 ao 3. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para o
ordinária de amanhã, dia 10, 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.
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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA A RECEBER OS DRS. SÉRGIO
MENIN TEIXEIRA DE SOUZA E JOÃO JERONIMO MONTICELI, EM

PROSSEGUIMENTO AOS TRABALHOS DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO AGUAS
DE MINAS, EM 20 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Militão e Roberto Amaral
SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação

da Reunião - Palavras do Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza
- Apresentação de Relatórios - Palavras do Or. João Jerônimo
Monticeli - Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 18h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani Adelrno Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dílzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro -José Maria
Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helénio -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
D Sr. Presidente (Deputado José MilHão) - 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 Cóssimo Freitas, 2Q-Secretário "ad hoc',

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa o Exmo. Sr. Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza, nosso
ilustre conferencista desta noite; o Dr. João Jerônimo
Monticeli, nosso debatedor desta noite; o Deputado Ermano
Batista, Coordenador dos Debates; o Engg Adir José de
Freitas, coordenador dos trabalhos do Grupo 4; o Dr. José
Flávio Mayrink Pereira, coordenador dos trabalhos do Grupo
5: e o Dr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, coordenador dos
trabalhos do Grupo 6.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Dr.
Sérgio Menin Teixeira de Souza, engenheiro civil,
especializado em hidrologia e recursos hidricos e ex-Diretor
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -; o Dr.
João Jerônimo Monticeli, Mestre em Geotécnica pela Escola de
Engenharia de São Carlos, da USP, e Subcoordenador-Geral da
Secretaria Executiva da Companhia Energética de São Paulo -
CESP -, e demais participantes, que debaterão sobre o tema
"Gestão e Usos Múltiplos", em prosseguimento ao Seminário
Legislativo Aguas de Minas, promovido por esta Assembléia.

Palavras do Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza
O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra ao Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza.
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Exmo. Sr. Deputado
José Militão, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, no
exercício da Presidência; ilustre Or. João Jerônimo
Monticeli; Exmo. Sr. Deputado Ermano Batista, Coordenador
dos Debates; meus companheiros, coordenadores dos grupos de
trabalho, Adir José de Freitas, José Flávio Mayrink Pereira
e Or. José Cláudio Junqueira Ribeiro; Srs. Deputados,
senhoras e senhores, não poderia deixar de registrar, de
inicio, a minha satisfação por estar presente nesta sessão e
declarar que me sinto profundamente honrado pela
oportunidade que me foi oferecida de apresentar algumas
idéias e participar mais diretamente do debate sobre a
questão da água, ao qual atribuo una grande importância.
Gostaria de aproveitar para parabenizar a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela feliz iniciativa
de realizar este seminário, especialmente por se encontrar
atualmente em tramitação nesta Casa um projeto de lei de
extrema importância para o setor de recursos hidricos,
coincidindo também com a etapa de revisão da Constituição
Federal, que se mostra realmente oportuna para a inserção de
alguns pontos de extremo interesse para Minas Gerais.
Confesso que tive algumas dificuldades em organizar as
idéias para esta exposição em função do tema que me foi
atribuído "Gestão e Usos Múltiplos". Trata-se, no meu
entendimento, de duas questões diferentes e que devem também
ser examinadas de forma separada. Confesso ainda que não
tenho o mesmo entusiasmo e simpatia pelas duas questões. Na
realidade, gestão e gerenciamento de águas é um assunto
atual e de grande importância para o Pais, como um todo, e
para Minas Gerais, em especial. Tenho dedicado a esse tema
um interesse crescente nos últimos anos. Por outro lado, a
expressão "usos múltiplos", no meu entendimento, tem se
prestado a uma grande confusão conceitual . Penso que seria
difícil abordar as duas questões de forma homogênea e
integrada, sem correr o risco de aumentar a confusão em
relação a esses conceitos, especialmente porque essa
expressão usos múltiplos tem sido empregada com freqüência
muito grande.
Quase sempre se tem uma grande dificuldade em entender o
sentido preciso que ela pretende comunicar, em cada
circunstância.
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Inclusive, acho preferível iniciar examinando a questão dos
usos múltiplos desse termo. O uso exagerado e indiscriminado
dessa expressão se parece com esses fenômenos q ue acontecem
na lingua, em que um determinado termo é cunhado para dar
corpo a uma idéia especifica, em um contexto bem definido,
cai no agrado geral, passando a ser usado de forma
indiscriminada e perde um pouco a sua acepção original.
Inclusive, essa foi uma questão que me despertou grande
curiosidade, já há algum tempo. Cheguei a fazer um exame
sistemático das vezes em que essa expressão usos múltiplos é
utilizada. Então, tentei identificar o real sentido que
estava sendo empregado por cada autor, em cada referência.
De maneira geral, pude identificar quatro categorias ou
acepções diferentes para esses termos, usados nas
referências mais variadas e atuais. Na primeira categoria,
esse termo não diz exatamente nada. Ele é desprovido de
sentido; se ele for removido da frase ou do texto, não traz
prejuízo à idéia que estava pretendendo comunicar. Uma
segunda categoria do uso dessa expressão pretende enfatizar
a circunstância de que a água se presta a múltiplos fins ou
finalidades. Trata-se de um conceito quase óbvio, que
aparentemente não justificaria a frequência com que a
expressão é usada nesse sentido.
No entanto, um exame mais cuidadoso das vezes em que as
referências são feitas com essa acepção permite que se
identifique uma certa intenção no uso, aparentemente ocioso,
dessa expressão usos múltiplos. Tentando enfatizar ou chamar
a atenção para que essa circunstância da água possa se
prestar a várias finalidades, especialmente notáveis, devem
ser examinadas ou consideradas com atenção. Geralmente,
quando é feito o uso dessa expressão com esse sentido, há
sempre a intenção, ou o propósito, de advogar uma
modificação no uso tradicional de uma coleção ínfima de um
curso de água.
Normalmente, quando se procura um novo equilíbrio de
interesses pela Inserção de uma nova utilização ou de um
novo setor usuário, essa expressão, de uso geral, é usada já
por ser consumada, como argumento de convencimento de que
aquela defesa seria natural e óbvia.
Uma terceira classe de uso dessa expressão, e ai, no meu
ponto de vista, já é uma conseqüência ruim do uso
indiscriminado dela, acontece quando se pretende dizer que ê
bom e desejável que a água seja distribuída em todas as suas
finalidades, em todos os tipos possíveis de utilização.
Portanto, isso pode ser considerado como meta.
Gostaria de chamar a atenção, nesse exame, para o fato de
que boa parte dos projetos de regulamentação sobre
administração das águas têm emergido mais recentemente.
Inclusive, algumas constituições estaduais votadas em 1989
adotam, explicitamente, esse principio de que a água deveria
ser distribuída em todas as utilizações. Isso quer dizer: o
uso da expressão múltiplos, com essa conotação, a meu ver,
não § necessariamente bom em todas as circunstâncias.
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Se o objetivo maior da gestão da água é. justamente,
maximizar o beneficio global e melhorar a qualidade de vida,
é possível que, em algumas regiões, esse objetivo só seja
conseguido com a destinação exclusiva, ou pelo menos
preponderante, da água com um número ilimitado de
utilização. Esse conceito fica um pouco mais claro e é de
fácil percepção no caso da constituição de áreas de
preservação, onde a interdição de todos os demais tipos de
uso da água é, em si, o uso exclusivo. Se essa opção foi
tomada racionalmente, com um bom fundamento, e é boa para a
região onde foi estabelecida, fica claro que, pelo menos
naquela circunstância, a água não deve ser distribuída entre
todas as utilizações componentes.
Acho que, nesse caso, o legislador foi vitima do uso
excessivo, exagerado e indiscriminado da expressão usos
múltiplos, e dá a falsa idéia de que é uma verdade
irrecorrível e aceita universalmente.
Uma quarta categoria do uso dessa expressão, que
corresponde á acepção na qual a expressão foi cunhada,
acabou perdendo um pouco da sua força, exatamente pela
confusão com que ela vem sendo empregada. Diz respeito à
Idéia de que existem teses conflitantes entre as diversas
destinações, que são potencialmente conflitantes, mas são
conciliáveis em certos níveis.
Esse conceito admite a idéia de que há conflito e de que
ele pode ser conciliado nas chamadas soluções múltiplas,
cujo objetivo final é a racionalização do uso da água, ou
seja, a diminuição do desperdício e a melhoria da eficiência
do sistema. Emergiu com mais clareza em meados da década de
70, com a conscientização da escassez relativa da água.
Apareceu, na ocasião, como sendo um grande mecanismo que
poderia possibilitar o retardamento, a postergação no tempo
do momento em que as demandas passariam a exceder a
disponibilidade.
Criou-se, dai, uma expectativa muito grande a respeito da

eficácia desse conceito na busca de soluções múltiplas, onde
a mesma parcela de água estaria servindo a mais de um
propósito, na busca de uma configuração ótima e mais
ajustada.
A primeira menção explícita desse conceito aconteceu, de
maneira organizada, na reunião que os países europeus
fizeram em Strassburg, em 1968, para examinar a questão da
água. Depois dessa primeira declaração, tal termo passou a
estar presente em quase todas as declarações internacionais
e acordos multilaterais. Apareceu com nitidez na declaração
de Estocolmo, em 1972, na primeira reunião das Nações tinidas
sobre meio ambiente; posteriormente, foi até mais delineado
na declaração de Mar Dei Plata, em 1977, também patrocinada
pela ONU, especificamente para examinar a questão da água.
Entretanto, a expressão não aparece de forma nítida na
declaração de Dublin, em 1992, nos preparativos da Eco-92.
Coincidentemente. na mesma ocasião em que os países
europeus começaram a dar forma ao conceito de soluções
múltiplas, surgiram modelos matemáticos que permitiram
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examinar, com mais eficiência, as soluções múltiplas, seu
desenho, o rateio de custos e a quantificação de benefícios.
Essas ferramentas pareciam elementos a mais de convencimento
no potencial das chamadas soluções múltiplas.
Infelizmente, o que se viu depois é que a expectativa no

potencial de racionalização, associada a esses conceitos de
utilização múltipla, estava exageradamente estabelecida.
A confusão semântica não é o único problema que se liga
àquela expressão. Ela perdeu a força também como idéia. Na
realidade, o que se verificou no período subseqüente é que
havia uma dificuldade muito grande, entre os diversos
setores, na conciliação programática com respeito á
minimização dos conflitos. As metas q ue pareciam viáveis com
as soluções múltiplas acabavam se transformando em metas
muito distantes e de difícil acesso.
No entanto, a expressão continua sendo muito usada no

Brasil, em descompasso com a realidade de outros países mais
desenvolvidos. Nesse período, inclusive, surgiram outras
técnicas e mecanismos que acabaram se mostrando muito mais
ágeis e eficientes na racionalização do uso da água e na
minimização do desperdício. A maioria desses mecanismos
emergiram de experiências bem-sucedidas da aplicação de
modelos taxatõrios, ou seja, a cobrança do uso de água.
E notável que as primeiras legislações que tratam

especificamente da questão do uso da água emergissem também
no mesmo período.
A legislação francesa, que trata explicitamente disso,
estabelece mecanismos de cobrança que datam de 1964. A
porção da bacia do Reno, na Alemanha, também passou a ser
administrada por princípios de natureza "taxatõria" e teve
sua regulamentação estabelecida no final da década de 60. A
própria recuperação do Tâmisa, na Grã-Bretanha, foi calcada
em mecanismos "taxatõrios", formulados na década de 60, e,
de lá para cá, esses mecanismos evoluíram com grande
rapidez, passando a ser mecanismos eficientes de
racionalização do uso e de diminuição de prejuízos e de
desperdícios.
Não estou advogando com isso, como ninguém o faria, a

eliminação da tentativa de racionalização, que deve estar
presente. Nós temos de perseverar nessa idéia e temos de
fixar mais realisticamente as metas e o potencial que essas
soluções podem produzir.
A diferença básica entre os dois tipos de mecanismos está
em que as soluções 'taxatórias" alcançam com maior
facilidade pequenos usuários, que, além de serem numerosos,
em seu conjunto representam perturbações significativas na
quantidade e na qualidade da água, ao passo que as chamadas
soluções múltiplas quase sempre se ajustam e têm sido
concebidas e aplicadas em programas de natureza
governamental ou, então, quando envolvem grandes usuários.
As soluções "taxatõrias" pegam um universo maior dos
usuários da água.
Neste ponto, pediria até licença á Mesa para abrir um
pequeno parêntese, que me parece importante, na medida em
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que tenho percebido a existência de certa confusão
conceitual também com relação a esse mecanismo de gestão
representado pela taxação do uso da água- Tive a
oportunidade de participar nesta mesma Assembléia do
Seminário Saneamento é Básico, quando verifiquei que naquela
ocasião já se fazia alguma confusão com relação aos
conceitos "taxatórios. E hoje, pela manhã, tive também a
oportunidade de, acompanhando a reunião do grupo de
trabalho, verificar os conflitos. Havia alguma confusão no
trato dessa questão. Assim, acho que seria interessante
fazer uma avaliação de como essa ferramenta efetivamente
pode se transformar num mecanismo de gestão eficiente e ver,
ainda, quais as suas limitações.
O principal problema tem sido considerar a taxação pelo uso
da água como uma fonte de financiamento para programas
setoriais. Já no Seminário Saneamento é Básico, as
instituições públicas encarregadas do saneamento viram nisso
uma fonte de receitas capaz de financiar os seus programas,
especialmente numa época de dificuldades orçamentárias e
financeiras, como esta que está sendo vivida atualmente. Da
mesma maneira, o setor energético e outros grandes usuários
da água volta e meia examinam a possibilidade de utilizar a
cobrança pelo uso da água como fonte de financiamento.
Eu queria destacar que o conceito, embutido no modelo
"taxatório", é um pagamento que se faz na justa medida do
prejuízo ou da perturbação que a inserção de cada
empreendimento produz. Então, esse mecanismo não pode
produzir dinheiro novo nem receita. Na realidade, a relação
de cada usuário setorial com o sistema de recursos hídricos
será necessariamente deficitária.
Cada um desses usuários pagará o sistema de recursos
hidricos. Se uma agência, instituição ou particular não tem
recursos para fazer as obras necessárias para minimizar os
problemas, certamente não tem recursos para pagar taxas.
Não há criação de dinheiro novo. E muito difícil obrigar
pessoas ou agências a executar obras ou serviços capazes de
garantir melhoria ou recuperações. Mas ê fácil transformar
isso em moedas e exigir que, alternativamente, seja pago o
prejuízo- Esse recurso, necessariamente, retornará para a
base de recolhimento, financiando os serviços ou as obras
necessários à recuperação.
Então, não há dinheiro novo. A receita viabiliza uma meta

que poderia ser estabelecida com outro tipo de modelo usual
no mundo inteiro. Entretanto, sua eficiência está no
estabelecimento de um cronograma e no fato de se associar a
operação ao pagamento das taxas. Não estão sendo gerados
recursos no processo.
No entanto, as pessoas estavam vendo ai uma forma de
solucionar os problemas orçamentários, mas podem ficar
decepcionadas quando confrontadas com a realidade. Por outro
lado, há um consolo. Especificamente em Minas Gerais, temos
uma situação geográfica favorável, que nos permite examinar
outra fonte de receitas, porque corresponde, na realidade, à
transferência de renda e de capitais. Esse conceito, em
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Minas Gerais e no Brasil, ainda é polêmico, malpercebido e
rejeitado, mas possui quase que ace i tação universal nas
regiões mais desenvolvidas. Na realidade, a água, enquanto
vazão superficial, decorre de uma intercepção dos fluxos
hidrológicos propiciados pelo terreno, ou seja, pelo
território
Então, no Direito Internacional, os tratados vão se
regulando e, na relação entre pais e comunidade, a idéia é a
de que cada instituição político-jurídica detenha domínio
sobre as vazões em seu território. Sem tratados, os fluxos
se transformariam em vazões. Portanto, podem apropriar-se
dessa parcela de água. Na medida em que é um recurso móvel
carrega com ela prioridades originais. Isso é importante
porque o uso dessa mesma água em outra base jurídico-
política muitas vezes impede seu uso concorrente na base
original. E natural que as comunidades pretendam se ajustar
através de compensações financeiras Sempre que há Juiz no
processo, a idéia é tentar obter uma solução global,
procurando um conjunto de obras ou serviços que tragam o
máximo de benefícios para a comunidade.
Embora esse conceito, no Brasil e em Minas Gerais, ainda

gere controvérsias, não é novidade em nível do próprio País.
Fomos forçados a aceitar esse principio quando da negociação
dos trabalhos de Itaipu, para a garantia do aporte de vazões
necessárias para manter em funcionamento suas usinas. Era
preciso garantir que tanto as águas geradas na porção
brasileira da bacia quanto as águas geradas em sua porção
paraguaia continuassem a chegar lá. E o Paraguai impôs, como
condição do tratado, uma indenização chamada 'royalty', pelo
compromisso das águas cuja gênese teria ocorrido no lado
paraguaio, alegando exatamente o principio internacional da
gênese territorial, para que as águas paraguaias
continuassem chegando a Itaipu, não podendo nenhum uso
construtivo, nenhuma derivação, ser feitos no território
paraguaio, para efeito de irrigação, abastecimento ou
qualquer atividade que pudesse vir a melhorar a qualidade de
vida daquelas populações. Isso foi firmado em um acordo
internacional. Não é novidade do ponto de vista do Pais, só
que não há nenhum antecedente nas questões internas
brasileiras-
Teremos a rara felicidade de poder contar hoje com a
presença do Or. João Jerônimo, uma vez que um dos exemplos
mais significativos de transposição de bases para
compensações financeiras especificas está exatamente no
Estado de São Paulo, onde a região metropolitana ê
abastecida pelo Sistema Cantareira, que prevê isso. Até
estimulo que o próprio Plenário aproveite a presença do Dr.
João Gerõnimo para debater o assunto.
E importante também que esse mecanismo de taxação seja
visto não como algo que pudesse onerar cada uma das
utilizações, mas como um mecanismo que force a adoção, o
mais precoce possível, de soluções de engenharia que
permitam, em primeiro lugar, minimizar as perturbações pela
inserção de novos empreendimentos; em uma segunda fase,
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recuperar-se-iam as perturbações já existentes em
decorrência de empreendimentos anteriores.
E preciso que cada usuário sinta que é mais barato eliminar

suas próprias perdas do que pagar pelo excesso de água que
ele estaria consumindo. Da mesma maneira, o industrial teria
que sentir que é mais barato para ele recircular a água,
tratar melhor, do que pagar pelo excesso de uso. Como também
um gerador de energia elétrica teria que ser forçado a
entender que é mais barato perturbar menos a regênese,
alterando as condições de vazão o mínimo possível, do que
pagar pela utilização.
Nesse ponto, eu até gostaria de esclarecer outra dúvida

conceitual muito freqüente. Qualquer utilização da água é
susceptível de ser entendida como perturbação do Estado
antecedente. Não existe muito propósito na distinção que se
está procurando fazer entre usuário pagador e poluidor
pagador. Na realidade, são duas formas distintas de um mesmo
fenômeno. E uma perturbação introduzida por determinado
usuário.
Gostaria de aproveitar a questão do exame desse mecanismo
de gestão, que são os modelos "taxatórios' para abrir um
parêntese e me permitir contar uma pequena história, que
considero útil para examinarmos a questão com mais
objetividade, buscando o resultado de experiências
Internacionais.
Recentemente ocorreram duas grandes tragédias nos Estados

Unidos, com a ruptura de duas barragens: em Idaho, em 1976,
rompeu-se uma barragem da ordem de bom de altura. Todos nós
devemos nos lembrar das imagens, que foram largamente
difundidas na televisão. Foram mortes em quantidade e
prejuízos financeiros muito grandes. Logo no verão seguinte,
na Georgia, houve a ruptura de uma barragem menor, da ordem
de 40m de altura, que produziu malefícios menores. Foram
cerca de 38 mortes, sendo os prejuízos financeiros menos
significativos. Entretanto, circunstancial e
coincidentemente, essa ruptura ocorreu no Estado do
Presidente americano da época, Jimmy Carter, que ficou
profundamente sensibilizado por esse episódio e criou uma
agência especial, a FEMA, agência federal para gerenciamento
de emergências. O resultado dotrabalho dessa agência foi
notável e, inclusive, nos dá algumas diretrizes muito
importantes.
Em primeiro lugar, porque essa agência organizou-se,

estruturou-se e conduziu seu trabalho de forma diferente da
convencional. Ela reuniu um corpo de construtores não
governamentais, especialistas independentes, e decidiu fazer
uma auditoria técnica em todas as normas de segurança
utilizadas pelas próprias agências governamentais
encarregadas da construção e da operação de barragens nos
Estados Unidos. Esse trabalho foi muito interessante. O
relatório que essa agência publicou em 1979 apontou algumas
curiosidades interessantes, entre elas o conflito de
diretrizes entre os diversos órgãos. O que parecia bom para
determinada agência era ruim para outra. As diretrizes de
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segurança que eram estabelecidas variavam de forma
conflitante.
Um exemplo muito comentado nesse relatório relacionou-se
com a própria monitoração das possibilidades de falha em
barragens. Enquanto determinada agência pregava,
expressamente, o envolvimento comunitário na prevenção de
possíveis falhas, inclusive, no treinamento das populações
próximas para o aviso de emergência, assim como lidar com a
situação em primeira instância, outra agência pregava
exatamente o contrário, isto é, para evitar sabotagens e
vandalismos, essas informações deveriam vedadas ao público,
que teria seu acesso ás barragens limitado, até mesmo com
guardas armados.
Os fatos eram conflitantes, e a agência produziu um
relatório consolidado com os novos procedimentos, que foi
extremamente vantajoso, pois estabelecia novos critérios
para dimensionamento e proteção de barragens, inclusive com
nova metodologia na avaliação de riscos sísmicos, etc.
A questão mais importante, que na época passou
despercebida, na realidade, acabou representando grande
revolução secundária sem que as pessoas percebessem de
imediato: foi o diagnóstico que a FEMA fez: cerca de 95% das
75.600 barragens existentes nos Estados Unidos não seriam
como são, se fossem projetadas hoje. Isso em virtude da
evolução tecnológica, da melhoria de equipamentos, da
melhoria das técnicas de estabilidade estrutural, de
mecânica do solo, etc.
O que mais chamou a atenção foi o fato de que
empreendimentos projetados para durarem 50, 100 e 150 anos
poderiam estar precocemente envelhecidos, desatualizados, em
virtude da evolução tecnológica e do maior cuidado no exame
dos riscos. Entretanto, isso não deveria continuar dessa
forma.
Foi proposta a introdução de um novo mecanismo de avaliação

das chamadas incertezas tecnológicas. A proposta era que
cada um desses empreendimentos, ao ser avaliado do ponto de
vista da viabilidade, apresentasse benefícios superiores a
todos os custos, sendo que, na parcela de custos, deveriam
ser considerados os azares naturais e as incertezas
tecnológicas multiplicadas por suas respectivas
probabilidades decorrentes disso. E, entre esses azares e
incertezas tecnológicas, incluíram as chamadas variáveis
intangíveis, até então, de caráter muito subjetivo, com uma
enorme dificuldade em serem convertidas em cruzeiro ou
dólar. Uma das variáveis do Estado é o próprio 'stress"
social, causado por essas rupturas. O impacto disso na
seleção de sítios ou no reinventário dos sítios favoráveis
ao aproveitamento foi, relativamente, muito pequeno, na
medida em que, por mais impacto que tenha uma ruptura
dessas, a probabilidade de ocorrência é pequena. Então, no
impacto, não houve um número muito grande de sítios
abandonados e não houve um aumento de custos excessivamente
grande na viabilização desse empreendimento. A verdadeira
revolução que ocorreu em função desse novo método de
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avaliação foi a necessidade de Quantificar em moeda essas
variáveis intangíveis. E. surpreendentemente, foi modificado
até o comportamento dos centros de pesquisas das
universidades. A própria comunidade acadêmica americana, que
vinha se dedicando intensamente á formulação de modelos de
gerenciamento, de modelos de simulação hidrológica, foi
reorientada para produzir mecanismos de quantificação
intangível. Isso acabou sendo largamente aproveitado na
Europa e no Canadá, mais do que no próprio território
americano, numa primeira etapa. Eu contei essa história
porque foram esses mecanismos produzidos no final da década
de 70 e ao longo da década de 80, quando se concentrou a
produção académica americana, que viabilizaram, hoje, a
quantificação adequada de todos os tipos de prejuízo,
portanto, a aplicação, de forma mais rigorosa, dos chamados
modelos 'taxatôrios". E interessante examinarmos que, hoje
em dia, existem mecanismos de conhecimento público que
permitem trabalhar empiricamente essa q uestão e estabelecer
a chamada tarifa justa para a inserção de cada
empreendimento.
E Interessante examinarmos um caso particular para

entender melhor essa questão. A introdução de uma barragem
para geração de energia, por exemplo, num curso de água,
além de todos os prejuízos que estamos habituados a ver,
existem outros que, hoje, passam a ser examinados e
considerados. A própria existência de uma bomba armada a
montante, com uma probabilidade muito remota, pode vir a
produzir uma grande catástrofe, com todas as variáveis
conseqüências, inclusive sociais, e com a inundação de
lugares históricos e outros prejuízos de difícil
quantificação. Na realidade, hoje, existem mecanismos mais
fáceis e mais científicos de adequação. E isso pode ser
colocado num modelo, de maneira a levar o próprio
proprietário dessas barragens a trabalhar de uma maneira
mais conservat iva, ou seja, de maneira melhor quanto aos
propósitos da gestão dos recursos hidricos. Um exemplo
disso: uma barragem, geralmente, operada para geração de
energia elétrica, quando tem um lado de grande proporção,
produz, de imediato, um efeito de diminuição do tempo de
concentração da bacia. Então, muitas vezes, embora o
proprietário justifique que, na ocorrência de grandes
cheias, ele não teria contribuído para agravar as condições
naturais que ocorreriam na ausência do "barramento", na
prática, isso não é tão imediato nem tão simples. A simples
propagação mais rápida da onda de cheia pode contribuir, em
algumas ocasiões, para agravar os azares naturais. Em
contrapartida, esse mesmo proprietário tem em mãos um
instrumento que é a barragem, capaz de permitir o efeito
contrário. Pode laminar as enchentes, retardando o fluxo de
água, e com isso fazendo um ciclo menos pronunciado. E claro
que o problema dele é gerar energia. Então, não vai querer
sacrificar uma parte do seu volume, porque investiu muito
dinheiro para construir, simplesmente para esperar a
aproximação de uma cheia provável. Ele perde energia com
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isso. Do ponto de vista estritamente energético, ele vai
tentar encher essa barragem o mais rapidamente possível e
operá-la sempre com o máximo de eficiência. Se essa variável
é colocada num modelo "taxatórlo", ele tem, em
contrapartida, uma gratificação pela melhoria que pode
produzir na alocação do volume de espera. Esse é um tipo de
atividade regenerativa. Ele vai ser confrontado com essa
situação do ponto de vista financeiro. Muitas vezes, vai
chegar a uma solução ótima e ter um compromisso entre as
gerações de energia ligeiramente menor e uma garantia de
proteção contra a inflação maior. Eu só estou dando um
pequeno exemplo da potencialidade que os modelos
"taxatórios" têm na sua busca de uma eficiência global
Em nível mundial, o grande "ibope" que os modelos
"taxatórios" têm apresentado é, exatamente, a maior
flexibilidade em termos de incerteza tecnológica. Em
contrapartida, os mecanismos tradicionais eram estritamente
"regulatórios"; permitiam ao Governo e aos órgãos de
controle regular, estritamente, a conduta dos usuários,
estabelecendo padrões de lançamento, padrões de captação.
Poderiam ser tirados tantos por cento da vazão do curso de
água em tal volume de água ou poderia alterar a sua barragem
com tal perturbação de regime. O modelo "taxatório" oferece
uma área de escolha associada a uma melhor "performance"
financeira. Então, ele é mais flexível à absorção de
melhorias tecnológicas e a um novo ponto de equilíbrio que
ocorre sem utilizações associadas. No entanto, é
interessante verificar, também, uma tendência muito recente
daqueles países que levaram uma fé exagerada nos modelos
"taxatórios". Eu não conheço nenhum pais, hoje, que trabalhe
em bases exclusivamente "taxatõrias". Talvez o Japão seja o
que mais se aproxime disso, mas, mesmo assim, já se nota uma
mudança de tendências na própria legislação japonesa. A
bibliografia que eu trouxe em 1982, quando estive estudando
exatamente esse ponto, é um pouco diferente do que se vê nos
anos mais recentes. Já está havendo introdução de alguns
dispositivos de natureza "regulatória", com base em
conceitos filosóficos, que têm ganhado algum apoio
internacional, de que as pessoas que podem mais
economicamente não devem, necessariamente, poder mais em
suas relações sociais. Isso seria equivalente a substituir o
"apenamento" na cadeia por uma muita, equivaleria a dizer
que quem tem dinheiro pode matar. E mais justo estabelecer-
se um padrão mínimo de penalização, ainda que com perda no
final. Estas são as tendências mais recentes nos países que
avançaram muito nessa linha de conceitos "taxatórios". E
importante, do ponto de vista conceitual , entender que, se
estamos caminhando para uma linha de aplicação de conceitos
"taxatórlos", só podem ser cobrados os rprejuízos causados
pelas perturbações, na medida em que setreconhece um valor
próprio- Esta foi a essência da declaração de Dublin, de
1982. E preciso reconhecer um valor intrínseco na água para
cobrar o seu uso. Ai, eu faço uma analogia. Da mesma forma
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q ue colocamos uma jóia, normalmente, num estojo adequado, a
água também deveria ser colocada num meio ambiente adequado.
Essa questão merece um exame á lua de informações recentes.
Estamos vivendo uma experiência ímpar este ano, com uma nova
lei promulgada nos Estados Unidos, aprovada pelo Congresso
americano em setembro do ano passado, que é a lei de
política energética. Essa lei mudou totalmente o conceito de
"licenciamento" de instalações hidroelétricas, na medida em
que ela passou a fazer exigências muito pesadas de
"licenciamento". Isso gerou uma reação do público muito
grande, bem como das indústrias americanas, atingindo os
meios de divulgação, TVs, rádios, imprensa, etc. E preciso
notar que ainda existem 75.000MW para serem implementados
nos Estados Unidos. E, segundo a reação inicial a essa lei,
nada mais poderia ser implementado. O Presidente da
Associação das Corporações de Utilidade Pública americana,
Mr. Nilver, usou uma expressão que se tornou multo popular,
a chamada "sindrome da banana", em que a expressão "banana"
era formada com as iniciais da tradução: "confira
absolutamente nada, em lugar nenhum, perto de ninguém".
Neste ano e um mês que decorreu desde a aprovação, pelo
Congresso Nacional, dessa lei, a realidade mostrou que as
coisas não eram muito parecidas com a "síndrome da banana".
A criatividade está funcionando, e algumas soluções estão
sendo obtidas. Na vigência da nova lei, foram licenciadas
três grandes usinas americanas: a de Lorella, em Oregon, de
2.000MW; a de Mont Hove, em New ,Jersey, de 2.000MW, e a de
Samteam, em Chio, com 1.500MW.
Que lição podemos tirar desse "licenciamento"? Em primeiro
lugar, apareceu uma figura interessante para agilizar o
processo de preenchimento dos relatórios que teriam de ser
feitos para o "licenciamento", que é a contratação da
terceira parte.
Hoje, a legislação está permitindo que o próprio
proprietário contrate e pague um especialista para fazer
avaliação, segundo os critérios das agências de
licenciamento e do cumprimento das exigências normativas com
relação ao licenciamento. Com isso, pode-se reduzir a
expectativa com relação ao licenciamento de 3 ou 5 anos para
a ordem de 6 meses. Foi extremamente veloz o licenciamento
dessas três usinas. Foi um efeito dessa nova lei.
Uma segunda questão que se pode tirar disso é o impacto que
essa nova regulamentação produziu no custo da geração. De
inicio se esperava um impacto muito expressivo, na medida em
que 20% do investimento nessas instalações passaram a ser
destinados para as medidas de preservação ambiental "lato
sensu". No entanto, na prática, nesse conjunto de três
usinas, o impacto final no custo da produção ficou situado
na faixa de US$0,02 ou US$0,03 por kwh fornecido. Isso é
qualquer coisa da ordem de 5 a 8% de acréscimo ao preço
médio de geração de US$0,40 por kwh produzido.
o impacto final na montagem desse estojo não foi tão
significativo quanto se esperava. Estamos falando de coisas
atual issimas, que estão acabando de acontecer. As primeiras
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avaliações e o impacto apontam a seqüência de um roteiro
mais rigoroso, diminuindo o número das paradas não
programadas, com um correspondente impacto benéfico.
Por outro lado, houve uma redução significativa do custo do
seguro do empreendimento. De qualquer forma, o que queria
destacar é que houve um aumento do custo final, não tão
significativo, mas ocorreu.
Toda vez que se advoga em torno de mecanismos de
cobrança, há que se ter em mente que isso vai produzir
efeitos nos custos dos serviços que necessitam de água.
Nessa revista americana há um outro episódio para as nossas
reflexões. Foi licenciado um conjunto de 11 usinas de menor
porte, no Estado de Michigan, e esse conjunto pôde ser
licenciado com alguma rapidez, e se criaram novos
mecanismos. Esse licenciamento foi feito em conjunto, e hoje
os órgãos das agências americanas estão trabalhando com a
idéia de licenciamento de programas setoriais completos ou
programas regionais.
Vejam aqui a grande ferramenta que nos permitiria
compatibilizar a questão da gestão ambiental com a questão
da gestão dos recursos hidricos, uma vez que se trata de
sistema especializado. Da mesma maneira que isso ocorreu nos
Estados Unidos, em relação ao sistema energético, pode
acontecer com relação a qualquer outro sistema. Podemos
licenciar programas de água, de saneamento, no global ou em
condições regionais de cada um desses empreendimentos que
seriam outorgados, desde que observadas as indicações que
continham o pacote do empreendimento.
Essa ferramenta é um potencial de exploração desse
mecanismo muito grande e pode representar, inclusive, a
maneira de integração dos dois sistemas, de licenciamento e
de outorga de recursos hídricos-
Finalmente, pediria licença à Mesa para incluir duas

observações de caráter pessoal que podem ser de utilidade
para as reflexões dos participantes deste seminário. Os
recursos hidricos e, em especial, as obras hidráulicas já
existem como matéria de trabalho, como compartimentos do
conhecimento, há bastante tempo. Existe uma tradição de
embasamento cientifico e de especialização que acabou
produzindo uma comunidade especializada, com uma feição
muito própria e, de certa maneira, meio resistente a
opiniões que não viessem com o mesmo embasamento cientifico.
Isso teve como conseqüência boa a produção de todo um
arsenal diversificadissimo, de boa técnica de projetos e de
concepções de modelos, de operação, etc. Mas, a meu ver,
teve uma conseqüência muito negativa. Esse corpo
especializado não tem um perfil adequado á formulação de
soluções políticas. Já estive várias vezes angustiado com a
minha incapacidade de convencer as pessoas das boas soluções
que imaginava ter. Sempre temos uma certa dificuldade em
comunicar ou em implementar em nível político as soluções
que desenhamos.
O assunto que dominou até agora todas as discussões do
seminário foi exatamente as colocações de atribuições e os
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exames de modelos de gestão. Eles podem ser extremamente bem
sucedidos do ponto de vista da disciplina dos recursos
hidricos e hidrológicos. Mas, realmente, hoje mudei de
opinião. Acho muito dificil para nós, técnicos dessa área,
dar o encaminhamento adequado ás soluções de natureza
política. Não tenho feito mais tentativa nesse sentido.
Creio que tínhamos que agregar ao processo pessoas com
formação generalista. A dosagem dessa visão è muito
importante. Precisamos eliminar alguns mecanismos de
rejeição que têm inibido a aproximação de pessoas de outra
formação. Muitas vezes as primeiras opiniões esbarram em
conceitos já estabelecidos e firmados na comunidade
científica, em que aquela opinião é literalmente rejeitada,
e as pessoas têm medo de voltar a participar. Por outro
lado, estamos tendo enorme dificuldade em conseguir levar
adiante, principalmente no mundo político e administrativo,
as formulações que fazemos. Trata-se de uma opinião de
caráter pessoal. Creio que a comunidade deveria estar mais
aberta á presença de outros perfis profissionais,
principalmente de pessoas generalistas.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que o

objetivo maior deste seminário é oferecer proposições ao
Legislativo, ao Executivo e a nós mesmos a respeito da
conduta em relação á água. Muitas idéias boas não puderam
ser implementadas exatamente pela pouca clareza e precisão
dos conceitos, que são ambíguos. Recomendaria um esforço
bastante grande para conseguirmos recomendações claras e
precisas. Até citaria dois exemplos, de nossa área, que
mostram como isso é importante. O Código de Aguas de 1934
introduziu a figura do curso de água flutuável. Já havia o
conceito do curso de água navegável. Trata-se de concepções
difíceis. Esses conceitos são tão ambíguos que até hoje não
foram regulamentados. Um exemplo mais recente, na Lei da
Irrigação, é a distinção entre concessões e autorizações que
são associadas á existência de águas permanentes e águas
eventuais. Confesso que eu mesmo já tentei entender esse
conceito e não consegui. Não tenho idéia do que vêm a ser
"águas eventuais. O resultado é que isso causa grande
confusão.
Então, a recomendação final seria no sentido de se procurar
dar redação clara e precisa a cada uma das proposições
feitas aqui.
Acho que me estendi um pouco no tempo, mas estou á

disposição para qualquer esclarecimento.
Apresentação de Relatórios

O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra aos coordenadores dos grupos de trabalho, que
disporão de 15 minutos, cada um, para apresentação de
relatórios e sua intervenção na conferência.
Com a palavra, o Dr. Adir José de Freitas, coordenador do

Grupo 4, que apresentará o relatório sobre o tema "Gestão".
O Sr. Adir José de Freitas - Sr. Presidente da Assembléia
em exercício, Sr. Coordenador dos trabalhos desta noite,
Deputado Ermano Batista, nobres Deputados presentes à
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reunião, senhoras e senhores, meus colegas conferencistas e
coordenadores de grupo. (- Lê:)

"Seminário Legislativo Aguas de Minas*
Usos e Conflitos

Proposições
- Introduzir o principio de gêneses territorial das vazões,
como base para a gestão das águas. Esse principio
possibilita que cada Estado ou Município administre as águas
cuja gênese tenha ocorrido em seus respectivos territórios,
mesmo quando, em função da mobilidade desse recurso, elas
venham a atingir, subseqüentemente, outras áreas
jurisdicionais. Para adoção deste princípio deverá ser feita
uma revisão na Constituição Federal.
- A água, essencial á vida, é um recurso natural renovável,
mas não é inesgotável, sendo necessário controlá-la e
conservá-la.
- Considerar a unidade do ciclo hidrológico, levando-se em

conta suas fases superficiais, subterrâneas e meteóricas. O
binômio quantidade-qualidade é indissociável.
- Deverá, no uso de recursos hidricos, o interesse público
prevalecer sobre o privado.
- Deverão ser considerados prioritários os recursos
hídricos para o abastecimento público, merecendo legislação
especial à proteção dos mananciais atualmente explotados e
aqueles potencialmente utilizáveis no futuro.

• Deverão os órgãos competentes estabelecer critérios que
priorizem as outorgas. No caso de usos fortemente
consuntivos, a doutrina da precedência de apropriação deverá
ser um dos critérios de concessão, resguardada a avaliação
das prioridades e benefícios dos usos.
- Assegurar a participação efetiva das comunidades com
representação nos diversos níveis deliberativos de alocação
financeira, de manejo e usos dos recursos hídricos.
- Assegurar investimento na educação permanente da

população usuária da água.
- O gerenciamento dos recursos hidricos deverá ser

organizado com uma participação supra-setorial-
- Criar mecanismos que coíbam a formação de cartéis de

usuários, bem como o aviltamento do instrumento de outorga.
- Tornar obrigatória a outorga, uma vez que a água,

superficial e subterrânea, é um patrimônio público, cabendo
sanções àqueles que se contrapuserem a este dispositivo
legal.
- Recomendar que as instruções oficiais de fomento só

poderão financiar empreendimento depois que a água demandada
para tal tenha sua outorga concedida pelo órgão competente.
- Deverá ser adotada a bacia hidrográfica, como unidade

fisico-territorial de planejamento e gerenciamento
- Deverão os Planos de Desenvolvimento Econômico e Social

do Estado levar em conta o diagnóstico das disponibilidades
das interrelações dos ecossistemas existentes das bacias
hidrográficas abrangidas por estes, bem como os planos
regionais, setoriais e os planos de aproveitamento nas
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bacias. Da mesma forma os planos setoriais e os de
aproveitamento nas bacias deverão levar em conta os aspectos
do planejamento social, econômico e regional.
- O recurso hídrico é um bem econômico ao qual deve ser

atribuído justo valor.
- Deverá ser instituída a cobrança proporcional pelo uso
e/ou poluição da água, com aplicação prioritária dos
recursos na bacia hidrográfica onde forem arrecadados, sendo
o conjunto dos recursos gerados aplicados,
preferencialmente, na preservação dos mananciais de água e
no financiamento do tratamento dos esgotos das referidas
bacias.
- Deverão ser estabelecidos os critérios e mecanismos pelo
uso dos recursos hidricos bem como pelo lançamento de
despejos, neste caso deverá ser considerado o volume e a
carga poluidora.
- Os usuários deverão ser diferenciados pelo uso que fazem

da água, quando de sua taxação.
- O uso múltiplo dos recursos hidricos deverá ser
assegurado no sentido de promover o desenvolvimento
sustentável das bacias hidrográficas.
- Nos projetos de novas represas ou reservatórios, o uso

múltiplo deverá sempre ser contemplado, recomendando-se a
avaliação desta possibilidade nas unidades já existentes.
- Os projetos de aproveitamento e utilização dos recursos

hídricos deverão contemplar ações que permitam o controle de
vetores e demais fatores que interferem na saúde pública.
- Os projetos de aproveitamento e utilização dos recursos

hfdricos deverão contemplar ações que permitam a conservação
do meio ambiente-
- Ás águas subterrãneas deverão ter programa permanente de

conservação e proteção contra poluição e superexplotação.
Devendo-se dar atenção especial á proteção das áreas de
recarga e descarga dos aqúiferos.
- Estimular atividades agronómicas voltadas para os

aspectos de conservação de solo e água.
- Para o licenciamento ambiental de empreendimentos
geradores de resíduos, ou de disposição de resíduos, terá
que ser exigido estudo hidrogeolôgico especifico.
- Os efluentes domésticos e industriais terão que ser
tratados antes de seu lançamento nos corpos de água, em
conformidade com a legislação ambiental vigente.
- O desperdício de água deverá ser combatido em todas as
instâncias, principalmente junto aos grandes consumidores.
- Os cursos de água deverão ser mantidos e/ou recuperados

em padrões compatíveis com seus usos preponderantes-
- O Poder Público deverá criar mecanismos para aporte de
recursos financeiros para possibilitar a coleta e o
tratamento final de esgoto.
- O Estado deve priorizar os investimentos necessários à
correta quantificação dos recursos hídricos superficiais,
subterrâneos e meteóricos, bem como implantar e operar redes
de monitoramento qualitativo e quantitativo.
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- Deverá ser implantado banco de dados contendo, no mínimo,
o cadastro de captações superficiais e subterrâneas,
lançamentos de efluentes domésticos e industriais, de áreas
irrigadas e de barragens de regularização.
- O Estado deverá desenvolver, implantar e manter um banco
de dados informatizado contendo informações hidrolôgicas,
hidrogeológicas, sedimentométricas, meteorológicas e de
qualidade de água.
- O Estado deverá determinar e alocar prioritariamente os
recursos necessários para imprimir ações e mecanismos
concretos nas bacias estaduais onde já existem conflitos de
usos e manejos das águas-
- O Estado deverá determinar e alocar os recursos
necessários para a realização do inventário e do Plano
Diretor de Recursos Hídricos, a ser aprovado pelos Poderes
Legislativo e Executivo.
- O Estado deverá estabelecer um programa de

desenvolvimento tecnológico visando racionalizar o consumo
de água, abordando inclusive campanhas educacionais junto
aos pequenos usuários urbanos e aos grandes consumidores.
- Solicitar da Universidade do Estado de Minas Gerais a
implantação da Cadeira de Crenoterapia nos currículos das
escolas de Medicina, bem como promover cursos de extensão
universitária, principalmente nas estâncias hidrominerais.
- O Estado deverá promover o 'turismo saúde" nas estâncias

hidrominerais.
- Solicitar às Instituições de Ensino e Pesquisa,
principalmente à UEMG, a introdução, em suas diversas
unidades, de cadeiras que versem sobre a conservação e
preservação do meio ambiente, de cursos de especialização e
pôs-graduação em ciências do meio ambiente e de recursos
hidricos, bem como cursos técnicos profissionalizantes."

- Publicado de acordo com o texto original.)
o Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Dr.
José Flávio Mayrink Pereira, coordenador do Grupo 5, que
apresentará o relatório sobre o subtema "Usos e Conflitos".
O Sr. José Flávio Mayrink Pereira - Meus cumprimentos ao
Deputado José Militão, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, que preside nossos trabalhos; ao Dr. Sérgio
Menin, ilustre conferencista; ao Or. João Jerônimo,
debatedor nesta ocasião; ao Deputado Ermano Batista,
Coordenador dos debates; a todos os Deputados aqui
presentes, aos companheiros de trabalho que conosco
estiveram durante algumas jornadas, aos senhores e às
senhoras. A Assembléia está de parabéns pela luz que deu à
atual reflexão sobre tema tão importante.
Coincidentemente, está tramitando na Cãmara Federal um
anteprojeto que trata dos recursos hidricos no Pais, com
substitutivo do Deputado Fábio Feole, e, também, nesta
Assembléia, um anteprojeto do Deputado Roberto Amaral. E em
boa hora que isso ocorre.
Agua para Minas significa os Gerais. Existem aqui 14 bacias
hidrográficas Que exportam cerca de 8.000m3 de água por
segundo. Quase 1% de seu território é hoje inundado por



201

reservatórios e 40% da energia por eles gerada não é da
CEMIG, portanto, não fica em Minas Gerais.
Fiquei feliz ao ler o relatório dos seis grupos de
trabalho, pois senti neles uma certa harmonia no que diz
respeito aos grandes princípios e às grandes crenças. O que
havia de diferente eram insignificâncias. Princípios e
crenças as pessoas comungam, e é muito interessante que eles
estejam explicitados e possam ser incorporados aos projetos
tanto em nível federal, quanto estadual.
Farei um breve histórico do grupo que fez três reuniões.
Inicialmente, se inscreveram 34 pessoas, representando 34
órgãos. Na primeira reunião, compareceram 20 pessoas. Ali
foi criado o grupo de trabalho, que, em duas reuniões,
conseguiu fechar o relatório preliminar, um borrador do que
seria este trabalho que está sendo discutido aqui hoje.
Infelizmente, das 20 pessoas da primeira reunião restaram 17
na segunda e 11 na terceira. Podemos até justificar tal
fato, porque eram seis grupos e as pessoas estavam permeando
todos eles, o que, naturalmente, dificultou o comparecimento
em massa em todas as reuniões.
Não vou ler o relatório, mas gostaria de focar alguns
pontos que acho de fundamenta] importância. Trata-se
daqueles princípios e crenças que ficaram impregnados em
todos os grupos de trabalho.
0 primeiro principio colocado foi o da gênese territorial
de vazão. Depois se colocou que a água é essencial à vida e
não é inesgotável, ou seja, é esgotável, se existe esse
termo. E ainda que o ciclo hidrológico tenha imunidade, não
se pode dissociar água superficial, subterrânea e meteórica,
pois o binômio qualidade-quantidade não é indissociável. Que
no tratamento dos recursos hídricos tem de haver um certo
domínio do Interesse público sobre o interesse privado e uma
prioridade no abastecimento público com critérios que
priorizem outorgas. Na solução de todos esses problemas é de
fundamental importância a participação da comunidade. Isso
ficou muito latente, parece-me, em todos os grupos. Deve ser
feito também um esforço muito grande para que haja uma
educação maciça para o uso racional dos recursos hídricos, e
para que se possa compreender sua importância.
O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser acompanhado
de maneira a ter uma participação supra-setorial. Acentuou-
se ainda a obrigatoriedade da outorga. Não se pode admitir
hoje que tenhamos um ordenamento dos recursos hidricos, se
não houver a obrigatoriedade de outorga.
A bacia hidrográfica deveria ser a unidade físico-
territorial de um planejamento e de um gerenclamento,
devendo ser instituída uma cobrança proporcional ao uso e à
poluição. Chamaria a atenção para o aspecto que já foi
colocado pelo Dr. Sérgio Menin na sua apresentação. Devemos
tomar cuidado na hora de materializar o conceito de usuário
pagador e o de poluidor-pagador. Isso não pode ser feito de
qualquer maneira, porque existe o perigo de futuramente
transformar-se em mais um tributo, e não é essa a filosofia.
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Evidentemente, o seminário não procurou colocar o 'modus
operandi" desse aspecto, que foi enfocado em nível de
principio e crença. Na hora em que isso for materializado,
temos de ter esses cuidados.
Quanto ao uso múltiplo dos recursos hidricos, cada dia mais
a sociedade exige o uso diferenciado desses recursos e, até
por uma questão de racionalidade, teria que ser feito um
esforço muito grande para se considerar esse uso múltiplo.
Deu-se também uma atenção especial à água subterrânea, que

deve ter um programa permanente de conservação e proteção.
Os efluentes industriais também foram enfocados.
Sabemos que dos 756 municípios de Minas Gerais nem 1% tem
tratamento de esgoto. Esse é um fato estarrecedor. Não
temos, em Minas Gerais, dez municípios com tratamento de
esgoto. Fico imaginando como meus irmãos que vivem a jusante
estão saciando sua sede com essa água que carreia toda essa
quantidade de coliformes fecais. A ela, somam-se efluentes
industriais, onde encontramos muita substância pesada que
vai-se fixando nos nossos irmãos que vivem a jusante e bebem
dessa água.
Em nível de filosofia, seria basicamente isso. Entretanto,
hoje, o Estado tem pontos de conflito muito grandes.
Conhecemos toda a realidade do verde Grande e do Gurutuba.
Por isso, o grupo apresentou um item e tomarei a liberdade
de lê-]o, para que haja esforço para solucionarmos esses
emergentes problemas. '0 Estado deverá determinar e alocar
prioritariamente recursos necessários para imprimir ações e
mecanismos concretos nas bacias estaduais, onde já existem
conflitos de uso e manejo das águas'. 0 Estado carece do
inventário desses recursos, assim como de um plano diretor.
Não se pode traçar uma rota sem esse plano.
A Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo levantou um
ponto que considero interessante. Há um potencial em Minas
Gerais ao qual não tem sido dada importância, ou seja,
possuímos um conjunto de estâncias hidrominerais que, em
décadas passadas, teve seu apogeu, desenvolveu o turismo,
mas, de repente, ficou esquecido.
Esses são os pontos que considero importantes no relatório.

Também, gostaria não apenas de comentar a palestra do Dr.
Sérgio mas de dizer sobre a importância de todos esses
tópicos que ele acabou de apresentar. Começaria falando
sobre algo que conheço um pouco mais, já que trabalho com
energia elétrica. Buscarei algumas informações no Plano
2.015, que acabou de ser desenvolvido pelo grupo da
ELETROBRAS. Estamos admitindo um cenário não muito
confortável para nós, brasileiros, porque estamos quase
repetindo a perdida década de 1980, com o Brasil crescendo a
taxas que mal dão para sustentar a população economicamente
ativa. Projetando um futuro talvez até triste para nossos
filhos e netos, a sociedade brasileira está a demandar cerca
de 50 gigawatts, capacidade essa instalada hoje no Brasil.
Vejam bem, a sociedade está demandando 50 gigawatts, ou
seja, o que temos hoje instalado no Brasil. São
investimentos da ordem de US$10.000.000.000,00 ao ano.
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Aí os senhores podem, por uma inferência, ver o impacto
disso nos recursos hidricos. Quase toda a expansão se daria
com usinas hidrelétricas. O Brasil não tem muita fonte
alternativa. Falar em nuclear é alguma coisa complicada. A
comunidade mundial tem uma certa apreensão com a fissão, O
Brasil teve uma experiência com usina nuclear que não foi
muito satisfatória, criando uma imagem negativa. Toda essa
demanda de energia se daria com usinas hidrelétricas -
Instalar mais 50 gigowatts no Brasil vai criar um impacto
muito grande de recursos hídricos-
Fala-se hoje que o Brasil tem 40 milhões de indigentes. A
renda é talvez a mais mal distribuída no mundo inteiro, pois
10% da população mais pobre não chega a ter 1% da renda
brasileira e 10% da população, os mais ricos, detém mais de
40% da renda brasileira. Dá para se ver que existe um
passivo muito grande de alimentos. Se tivermos uma melhor
distribuição de renda no Brasil, teremos uma demanda muito
grande de alimentos e, conseqüentemente, maior demanda por
irrigação. Começa um grande conflito de geração de energia
elétrica, porque a sociedade precisa comer.
Essas coisas têm que ser colocadas no nosso dia-a-dia e

temos que refletir neste momento. Tudo isso nos exige muito
juízo; juízo dos técnicos, juizo de quem legisla, e muito
juizo do Executivo, que é quem, em última instância, vai
implantar todas essas coisas.
São esses os comentários que eu gostaria de fazer, para que
façamos uma reflexão maior Gostaria que a Assembléia
estendesse a felicidade que teve de criar este momento de
reflexão, materializando as discussões numa legislação.
Por último, não gostaria que a bomba fosse detonada, porque
se o fosse, tanto na cabeceira do Paranaiba como na do
Grande, estaríamos reproduzindo a Arca de Noé e, fatalmente,
acabaríamos com o MERCDSIJL. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. José Cláudio

Junqueira Ribeiro, Coordenador do Grupo 6. que apresentará o
relatório sobre o subtema "Aspectos Ambientais".
O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Exmo. Sr. Deputado
José Militão, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, no
exercício da Presidência; Exmo. Dr. Sérgio Menin Teixeira de
Souza, nosso ilustre conferencista; Exmo. Sr. Dr. João
Jerônimo Monticeli, nosso debatedor desta noite; Exmo. Sr.
Deputado Ermano Batista, Coordenador dos debates; colegas de
coordenação, Adir José de Freitas, do Grupo 4, e José Flávio
Mayrink Pereira, do Grupo 5; Srs Deputados presentes ao
debate; meus colegas de seminário, inicialmente, gostaria de
dizer que o nosso Grupo 6 - Aspectos Ambientais - trabalhou
com o documento elaborado pela comissão técnica e
institucional, contendo cerca de 60 proposições, das quais
foram destacadas cerca de 20, sendo as 40 restantes
aprovadas em bloco. Após extensas discussões foi aprovado o
documento que os senhores têm em mãos, com cerca de 72
proposições.
O nosso trabalho está dividido em dez tópicos que refletem
desde os trabalhos da CPI, as preocupações básicas ou
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prioritárias dos órgãos e entidades que participaram da
comissão e, hoje, do grupo de trabalho.
1 - Relaciona-se com a cobertura vegetal, refletindo a

preocupação com a quantidade e qualidade das águas, em
função da preservação da cobertura vegetal
II - Refere-se ao reflorestamento com espécies nativas,

refletindo a preocupação com a recuperação de cobertura
vegetal das bacias.
III - Pesca e aquicultura, refletindo a preocupação não

apenas com a ictiofauna, mas, também, com toda a vida
aquática.
IV - Nós temos os ambientes especiais, onde aparecem várias
propostas, referentes ao grupo de ambiente, que foram
destacadas como de importância para a preservação,
notadamente dos recursos hídricos.
V - Erosão, assoreamento e uso agricola, onde está muito
bem destacada a preocupação com essa importante fonte de
degradação dos recursos hídricos, que são a erosão e o
assoreamento, bem como a questão do uso agricola.
VI - Diagnóstico e estudos, onde estão listados uma série

de proposições, estudos e diagnósticos, que são considerados
necesários para se implementar uma politica de recursos
hidricos, principalmente o que está destacado no item VI.3,
que é a criação e manutenção de um amplo sistema de banco de
dados de acesso ao público.
VII - Monitoramento, refletindo a preocupação com o

acompanhamento da qualidade e quantidade das águas.
VIII - Temos, ai, exatamente 13 propostas com o intuito de
fazer uma reflexão sobre as ações necessárias ao controle da
poluição, das diversas formas de fontes de poluição, que
comprometem os recursos hídricos.
IX - Planejamento e gerenciamento. São também 13 propostas

bastante diversificadas, em termos de sugestões e diretrizes
para planejamento e gerenciamento.
X - Controle de inundação, que foi um item especifico
refletindo a preocupação com os eventos de cheias,
inundações e planos emergenciais.
Gostaria de ressaltar que o nosso grupo terminou por
último, hoje, não por polémica, mas pela própria extensão do
trabalho. Assim sendo, o nosso relatório foi o último a ser
digitado e, conforme a assessoria da Assembléia me avisou,
não houve tempo para fazer todas as correções. Foi feita,
apenas, uma primeira correção, existindo, portanto, alguns
pequenos erros de digitação.
Existem dois itens que eu gostaria de revisar, porque foi

um esquecimento da digitação-
0 item 8.3 teve a redação prejudicada: 'implantar no prazo
máximo de 6 anos a disposição adequada", faltou dizer dos
residuos sólidos.
o item 9.1, na terceira linha, diz o seguinte: "realizar de
forma integrada e dinãmica o planejamento e gerenciamento
dos recursos hidricos com o envolvimento do poder público,
usuários e comunidade, objetivando assegurar"... faltaram os
termos: "objetivando a conscientização para assegurar".
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Houve uma troca de palavras, mas certamente amanhã o
documento final estará corrigido.
Com relação á palestra proferida pelo nosso conferencista
Dr. Sérgio Menin, gostaria de fazer algumas observações e
cumprimentá-lo, porque, mais uma vez, demonstra o estudioso
que é. Em sua fala de uma hora, conseguiu a proeza de não
cair no lugar-comum neste tema, que está tão batido, sobre
os recursos hidricos.
Entendi que você, ao comentar os modelos regulatôrios e
"taxatórios", estaria concluindo que ambos trariam
resultados e quis dizer que o modelo taxatório traria
receitas, seria um engano.
Parece que você disse que o "tintinar" de moedas está em
outra direção, ou seja, na exportação da água- Esta é uma
questão interessante, e gostaria que você a comentasse. No
caso de Minas Gerais, que tem sido considerado a caixa de
água do Pais, se a nossa água estivesse sendo preservada,
isso seria razoável, mas, quando verificamos a extensão da
degradação da qualidade de nossos recursos hidricos,
pergunto se isso não poderia se voltar contra nós.
Se estivéssemos esperando auferir lucros ou receitas com a
exportação de água, não teríamos receitas a título de
recuperar a água degradada que estamos exportando? Isso
aconteceu na Europa há 15 anos, quando a Holanda moveu uma
campanha contra a Alemanha, exatamente por essa questão.
Outro comentário que anotei foi em relação á comparação
feita aos quadros urbanos que foi considerada piegas. Talvez
tenha sido piegas comparar a questão dos recursos hídricos
com as jóias. Quando se tem uma jóia, procura-se guardá-la
em um estojo adequado. Você achava que os recursos hídricos
deveriam estar inseridos em um estojo adequado, em um meio
ambiente arrumado. Quero cumprimentá-lo por essa comparação,
que talvez tenha sido a mais feliz que eu ouvi neste
seminário.
Acho que os recursos hídricos precisam de um estudo

adequado, e o meio ambiente precisa ser arrumado porque ele
está num estojo inadequado que, ainda que seja de prata, é
pequeno para guardar as jóias que nós temos.

Palavras do Dr. João Jerônimo Monticeli
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Dr.
João Jerônimo Monticeli, que disporá de 10 minutos para sua
intervenção. Antes, informa aos participantes que, após as
palavras do debatedor e da intervenção dos coordenadores dos
grupos de trabalho, todos os presentes poderão formular suas
perguntas, oralmente ou por escrito.
O Sr. João Jerônimo Monticeli - Exmo. Sr. Deputado José
Militão, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, no
exercício da Presidência; Dr. Sérgio Menin T. de Souza,
conferencista desta noite; Deputado Ermano Batista,
Coordenador dos debates; outros colegas coordenadores de
grupos, Maria José de Freitas, José Flávio Ferreira, José
Cláudio Ribeiro Junqueira, demais Srs. Deputados, minhas
senhoras e meus senhores, espero fazer uma intervenção de,
no mínimo, 15 minutos e peço à Mesa que me conceda este
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tempo. Quero transmitir um pouco a experiência da bacia do
Piracicaba-Capivari. Procurarei não ser enfadonho e
corresponder ás expectativas, relatar as experiências e
incentivar os debates, já agradecendo o convite que os
organizadores me fizeram para vir de São Paulo aqui
transmitir essas experiências.
Em primeiro lugar, gostaria de mencionar que eu tenho meu
ponto de vista por ter trabalhado 4 anos num consórcio de
municípios e tenho toda uma visão, por assim dizer, de
intervenção no caráter dos municípios. Talvez isto tenha que
ser levado em conta no que vou falar. Os municípios, os
Prefeitos passam a todo momento uma angústia muito grande
esperando as coisas acontecerem, esperando os recursos
financeiros. Estão muito próximos dos problemas que
acontecem e normalmente se recusam a participar de debates,
reuniões e outros envolvimentos. Durante o transcorrer
destes debates, gostaria de mostrar aos senhores que, no meu
ponto de vista, não dá para enfrentar gestão, cobrança,
comitês, agentes, o que quer que seja, sem a vontade
política dos prefeitos e dos eleitos de maneira geral, os
Deputados, Vereadores. Prefeitos e Governador.
A coordenação desse debate, muito gentilmente, tirou duas

cópias xerox do mapa da bacia dos rios Piracicaba e Capivari
e uma cópia da experiência da bacia Hidrográfica, e eu
gostaria de tomar 5 minutos dos senhores para explicar-lhes
os conflitos de uma bacia hidrográfica em São Paulo, onde
esperamos ainda este ano instalar o primeiro comitê de bacia
do Brasil, dentro da nova legislação que está vindo.
Esta bacia hidrográfica tem 3 milhões de habitantes, é
responsável por io% do P15 nacional e cresceu quatro vezes
mais que a Grande São Paulo nos últimos dez anos. Enquanto a
taxa de crescimento urbano foi de 1% nos últimos dez anos, a
bacia do Piracicaba - Capívari, a região de Campinas,
cresceu 5%. Ou seja, há todo um desdobramento da região da
Grande São Paulo para esta região. Esse crescimento urbano e
industrial foi responsável pela agressão, cada vez maior, do
meio ambiente, e pela utilização dos recursos hidricos, de
forma impressionante. O conflito está instalado a partir de
Piracicaba, numa área pequena, de 200 km de extensão, e pega
um trecho muito importante de Minas Gerais - e vou aceitar a
provocação feita para entrarmos na questão da região de
Extrema, Camanducaia e Itapeva, se for necessário.
A outra folha mostra, na região de Campinas, que se estende
até Minas Gerais, os conflitos dessas águas. Temos, ai, o
uso urbano, de 14 m/s, e o uso industrial, de 17 mis. E
preciso lembrar que temos lá o pólo petroquímico de
Paulinia. Somente a Rhodia usa 3m3/s, que é o equivalente
quase a uma cidade de cerca de 7 mil habitantes. O uso
agrícola é de 7m/s. Se não bastasse o usoflocal para atender
3 milhões de habitantes, também a Grande São Paulo é
abastecida através do sistema, ou seja, a nossa bacia
exporta 33m3/s de água para São Paulos Ela é responsável
pelo abastecimento de 60% da populaçãoda Grande São Paulo.
As águas dessa bacia hoje alimentam mais de 12 milhões de
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pessoas em São Paulo. Além da reversão para a Grande São
Paulo, está marcada uma reversão para Jundiai. Todos os
senhores sabem dos problemas de reversão de bacia que nós
temos.
Outro grande problema é que as águas dos riossão
utilizadas para diluição de esgotos industriais. E bom
salientar que a poluição 080/Dia, da parte industrial
produzida em remanescente, é tratada em 70% de sua carga
poluidora. Quem não trata são os municipios, pois a poluição
urbana é de 114.000kg DBO/Dia e a remanescente é de 110.580.
Este total de remanescente equivale a uma população de 2
milhões de habitantes e faz com que vários trechos dos rios
não prestem para abastecimento público. Durante vários meses
do ano, as Prefeituras ficam desesperadas para fornecer água
em quantidade e qualidade para cidades como Americana e
Piracicaba, que são as mais atingidas.
Esse consórcio de municípios do Piracicaba-Capivari tem uma

diferença muito grande de todas as associações de municípios
e de todos os consórcios, porque para participar tem que
pagar, e não apenas pagar simplesmente, mas ter uma
solidariedade financeira. E necessário começar alguma coisa
que faça com que haja a vontade politica para se ter essa
solidariedade financeira. Nós investimos para o pagamento do
custeio, para manter uma equipe técnica minima, independente
das Prefeituras e leal ao conjunto suprapartidário do
Prefeito, para realizar os trabalhos e também para termos
uma contribuição de investimento. Jamais um consórcio de
municípios atuou isoladamente. mas são feitas parcerias com
o Governo Estadual e com a iniciativa privada. Esta última
já confiou US$100.000,00 ao consórcio, e o Governo do
Estado, junto com a iniciativa privada, já aplicou, nos
últimos anos, cerca de US$1.000.000,00 por ano, ou seja,
US$2.000.000,00 em parceria, para fazerem projetos de
estudos, principalmente para estação de tratamento de
esgoto.
Quais os programas principais? O principal é o programa que
estamos negociando hoje com o Banco Mundial e que já está
protocolado no Ministério do Planejamento em Brasília- São
US$550.000.000,00 para serem investidos em obras e ações que
reduzam a poluição e permitam que haja água, nas épocas
certas, para o abastecimento da cidade, e para se assegurar
o desenvolvimento da região. Esse programa do Banco Mundial
foi baseado na elaboração do plano diretor para
abastecimento de água para 53 municipios. O consórcio se
reuniu, fez parte de um convênio com o Estado de São Paulo
e aplicou os recursos para fazer um plano diretor de águas
de 53 municípios da bacia, definindo uma projeção até o ano
de 2.010 de como seriam os abastecimentos das cidades, os
industriais e os de irrigação. Foi feito, também, um
programa para preservação de mananciais, foi estudada a
necessidade da construção de uma barragem, a redução de
perdas e assim por diante, tudo orçado em US$550.000.000,00.
Mas nós não precisamos ficar esperando esses recursos
aparecerem, pois este programa do Banco Mundial vai demandar
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de um ano e meio a dois para a preparação. O projeto já está
aprovado, os recursos para a sua preparação já existem a
fundo perdido no Governo Federal e, inclusive, existem para
mais outras bacias hidrográficas no Brasil. que não estão
sendo aproveitados. Há um convênio, com o Banco Mundial, de
US$9.000.000,00 para a preparação de programas em bacias
hidrográficas, e somente Piracicaba e Capivari se
credenciaram para receber recursos da ordem de
US$1.500.000,00. Fizemos um programa de proteção de
mananciais por meio de reflorestamento auxiliar em parceria
com o produtor rural e estamos nos debruçando na questão
institucional para discutir a questão da cobrança, de
comitê-agência, etc. O consórcio foi pioneiro em levar essa
linguagem de cobrança aos Prefeitos, conseguindo fazer, há
um ano, uma visita á França e á Alemanha, estando outra
prevista para o mês de dezembro.
Com relação á questão do debate, gostaria de comentar
alguns pontos. O primeiro deles é a questão das legislações
federal e estaduais. Além da legislação de recursos
hidricos, existem, ainda, uma de região metropolitana e urna
de meio ambiente, e pouco se fala em coordenar tudo isso. Em
recursos hidricos, existe a possibilidade de se arrecadarem
recursos para se conseguir alguma coisa. E a cobrança pelo
uso da água já provoca hoje um debate sobre quem vai
administar essa cobrança, como vão ser geridos esses
recursos, etc. No nosso entendimento, não basta a força da
lei para se criar a cobrança. E necessário, além de tudo,
negociar com a indústria, com o produtor rural. com o
minerador para saber se essa lei pode ser cumprida e se
somente a minoria ficará sujeita a penalidade. isso é
fundamental. E. ai, o papel dos eleitos é extremamente
importante, e, infelizmente, eles participam muito pouco,
inclusive no nosso Estado.
Uma outra questão é a da fonte de recursos. Se o recurso é
da cobrança, até quando vamos ficar dependendo dessa fonte
de recursos? E como vou transformar um fato em orçamento,
sem ter prioridade? Várias propostas estão ligadas a
interesses privados de várias corporações. Um exemplo muito
claro está acontecendo, hoje, no Estado de São Paulo: as
extremas exigências feitas com "licenciamento" de um aterro
de lixo. Estamos vendo, no Estado de São Paulo, que, para a
Prefeitura licenciar um aterro de lixo, pode gastar até
US$40.000,00. O Estado não tem recursos para Isso. Num
aterro de resíduos industriais, que é muito simples, estão
sendo gastos, em dois anos de prazo, US$100.000,00. O
empreendedor já atendeu a todas as exigências, e vêm outras,
mais outras, e os lixos continuam sendo jogados nos
ribeirões e córregos.
o que estamos propondo? E aique gostaria de ver vocês
chegarem nesse trabalho também. E necessário um pacto entre
os agentes que estão licenciando as empresas privadas que
fazem os projetos; os empreendedores, o poder público, para
se achar um custo que seja possível para resolver o
problema, senão, nem dinheiro para o projeto vamos ter.
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Vejo, assim, sendo discutidas uma série de exigências que
aumentam em cinco anos os órgãos de "licenciamento"
ambiental. Foi criada uma parafernália tal, que o técnico
que vai dar o último parecer vai ficar pedindo mais coisas,
querendo mais coisas, e alguém está pagando isso...
Outra coisa importante a mencionar é que os recursos de
cobrança em várias partes deveriam ser aplicados só em
investimentos, ou ser reduzidos ao máximo em uma nova
tarifa das indústrias, dos usuários, das companhias de água
e esgoto, que vão ser repassados á população, em benefícios.
Isso deve ter uma grande transparência e deve ser feito com
uma legislação federal, tendo um rumo para investimento na
faixa de 80% a 85%. Isso não foi suficientemente debatido no
seminário, hoje, pela manhã.
Outra coisa importante para responder, de certa maneira, ás
angústias da região das bacias é casar a questão da
discussão da gestão das bacias com um plano completo. Se não
temos recursos internos para fazer isso, acabamos indo em
busca de recursos externos. Esse programa com o Banco
Mundial fala, necessariamente, na implantação da cobrança.
Esses recursos sã vão sair se estiver implantada a cobrança;
caso contrário, não vamos conseguir fazê-los funcionar.
Assim, uma coisa amarra a outra. Os Prefeitos, as
autoridades dos municípios, a população acreditam em uma
nova gestão, porque ela vai permitir alguma coisa concreta,
que é aplicar aqueles US$50.000.000,00, nesse caso.
Também teria que falar sobre a questão da exportação de
água. Como falei, é uma expectativa nossa cobrar pela água
exportada para São Paulo, mas isso tem de ser negociado com
a SABESP. São 33m3 por segundo. Esse é um projeto que, de
fato, poderá até servir de negociação para outros Estados, e
assim por diante.
Uma outra questão que foi colocada foi a de Alto Jaguaribe,
que está dentro do Estado de Minas Gerais. As vezes, os
Prefeitos chegam a participar das reuniões dos consórcios,
que deveriam beneficiar os municípios, e não, o Estado. Isso
tem de ficar bem claro. Eles se relacionam com o Governo
do Estado através de convênio, e isso, muitas vezes, não é
bem entendido. E costume das associações serem tuteladas por
Prefeitos, políticos, e assim por diante. Na última sexta-
feira, tivemos uma reunião em Americana, e o Prefeito de
Itapeva estava presente, discutindo essa questão da
constituição de todo o trecho de bacia que está previsto
para ser instalado em 5 de novembro. em Piracicaba. E uma
região de cabeceiras de água de Minas Gerais, e sempre
tivemos dificuldades, do ponto de vista do município, para
dialogar. Sempre aparece a questão desenvolvimentista.
Alegam o desenvolvimento industrial da região. Por isso, é
necessário conversar, e deve ser aprovada a lei federal para
a compensação financeira aos municípios que têm áreas de
mananciais, o que permitiria recursos, inclusive de São
Paulo para Minas Gerais, orientados para a preservação dos
mananciais. Fico por aqui e me coloco á disposição dos
senhores.
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Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a

coordenação desta reunião ao Deputado Ermano Batista, membro
das Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente
desta Assembléia, que atuará como coordenador do debate
desta noite.
Com a palavra, o ilustre Deputado Emano Batista.
O Sr. Coordenador (Deputado Ermano Batista) - Com os

agradecimentos que o dever ordena, esta coordenação passa a
prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos
trabalhos desta reunião.
A partir deste momento, todos os participantes do
seminário, aqui presentes, poderão formular perguntas ao
conferencista, ao debatedor e aos coordenadores dos 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 ao 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 sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardando
o direito de inscrever-se novamente. Solicita-se, ainda, que
toda pergunta, oral ou escrita, seja precedida do nome do
participante e da entidade a que pertence.
Esta coordenação aguarda a manifestação dos senhores

participantes.
Debates

O Sr. Presidente - O Or. Adir de Freitas, coordenador do
Grupo 4, a quem passo a palavra, inscreveu-se para fazer a
sua pergunta.
o Sr. Adir de Freitas - Caro colega. Sr. Coordenador,
inicialmente, gostaria de dizer que a palestra do Dr. Sérgio
Menin não comporta muitas perguntas. Ela é como uma mulher
bonita: a gente sente a sua presença pelo perfume, fecha os
olhos e suspira fundo. Suas palavras me calaram
profundamente, tendo em vista o modo como sua palestra foi
debatida neste fórum de debates.
Mas temos algumas observações a fazer, tendo em vista que o
Dr. Sérgio Menin é especialista no assunto, principalmente
no que se refere ao problema dos usos múltiplos da gestão,
objetivo de sua palestra. No entanto, lembramos-lhe que,
muitas vezes, no Brasil e principalmente em Minas Gerais,
nos falta disponibilidade financeira. Isso, muitas vezes,
compromete os planos que pretendemos realizar. Nossas águas
são cortadas porque nos falta combustível para voar. A
Constituição de 1988. apesar de seus defeitos, criou o
espirito da brasilidade, e algumas expectativas sociais
ficaram muito propicias. E a realização deste seminário
criou, em nosso espírito, desejos incontidos de realização
de nossos sonhos, principalmente embalados pelas águas de



211

Minas, pela riqueza de nosso Estado. Essa reserva está se
esgotando, pois não é infinita. Lembramos que essas
disponibilidades muitas vezes são contidas pela falta de
vocação de nosso povo, principalmente como disse o segundo
palestrante, Dr. João Jerônimo, falta a vocação política e a
decisão política.
Quando se olha, por exemplo, a Europa, tem-se a lembrança
de que, em 1650, a população do mundo era de apenas 40
milhões de pessoas. Havia um crescimento médio anual de 0,3%
e uma vida média de 30 anos, que foi assolada por uma peste
que grassava por falta de higiene e, principalmente, de água
nos castelos medievais. Verificamos que, nessa mesma Europa,
em 1980, as disponibilidades de água eram nove por um em
relação ao consumo e tendo a perspectiva de estarem
exauridas essas sobras até o ano 2.050. Notamos que essas
disponibilidades de água no Brasil não são infinitas e que
as poluições no Brasil estão se manifestando com o
crescimento industrial.
Os núcleos urbanos, como disse o 0r Sérgio Menin muito
bem, estão necessitando de água. Se na França, onde temos 8
mil estações de tratamento de água, isso ocorre, no Brasil,
onde temos menos de 1% de tratamento de esgotos,
principalmente dos dejetos humanos, a situação se agrava
Mas precisamos pensar que também na França existem aspectos
desoladores. Apesar de terem 8 mil estações de tratamento e
de os resultados serem 1/3 da poluição gerada por esgotos
domésticos não tratados e por 50% de resíduos industriais, o
modelo francês padece de defeitos cruciais, principalmente
porque a Agência de Bacias apresenta aspecto de instituição
pública. O Presidente da Agência de Bacias é nomeado pelo
Primeiro-Ministro e o Diretor é nomeado pelo Ministro do
Meio Ambiente. Essa é uma circunstância que não se adapta ao
Brasil
Na França, a divisão de recursos hídricos é política. No
Brasil, estamos implantando um modelo baseado na divisão de
bacias hidrográficas, por causa dos conflitos que se
pçderiam gerar com a adoção do modelo francês.
E preciso que tudo isso que se falou aqui, principalmente
na gestão de usos múltiplos e na cobrança de recursos
hídricos, seja repassado. Temos a oportunidade, agora, de
debater. No grupo Gestão, houve uma tendência para aplicação
de recursos oriundos de diferentes bacias, nos locais de
origem, em contas especiais. Mas, evidentemente, isso vai
gerar muita celeuma.
Com relação á palestra do Or. João Jerônimo, quando ouvimos

suas palavras, pensamos que não estávamos no Brasil. Parecia
um sonho. Falava em consórcio de bacias, em que os Prefeitos
estavam participando, exportando 33m3 de água por segundo
para São Paulo e também em indústrias que tratam 70% de seus
residuos industriais. Essa é a nova perspectiva de
redimensionamento deste Pais.
Lembramos que nem tudo está perdido. Este é um Pais que tem
esperanças e, com essas esperanças, devemos construir o
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futuro de nossas águas. Tudo aquilo que não serve, lançamos
nos cursos de água
Lembramos, entretanto, que os cursos de água podem ser

recuperados com vontade e decisão políticas, com a união de
todos os segmentos da sociedade organizada e de entidades do
Governo federal, estadual e municipal.
Tendo em vista a presença do Dr. João Jerônimo, atrevemo-
nos a fazer-lhe a seguinte pergunta: como é cobrado, pelo
consórcio, o uso das águas? Qual é a poluição equivalente
gerada no consórcio Piracicaba-Capivari e quais são,
çbjetivamente, os mecanismos de gestão e de poder decisório?
E que temos algo a exportar para São Paulo: o jeitinho
mineiro. Mas São Paulo tem, também, algo a nos ensinar:
tratar dos recursos hidricos próprios de maneira adequada,
para que seja garantida aos nossos filhos a existência num
Pais hidrico, sem problemas de natureza sanitária.
Gostaria de lembrar ao Seminário Aguas de Minas a figura do
grande mestre Lincoln Continentino, que tanto lutou pela
melhoria da qualidade e da quantidade de nossas águas.
Fisicamente, ele não poderia mais estar presente, mas, em
espírito, certamente o está. Em todos os congressos, dos
quais participamos juntos, ele levava, debaixo do braço, o
trabalho para estudar e o fazia como se fosse uma criança.
Nada mais justo, portanto, que nos lembrarmos, agora,
daquela figura exemplar, imortal e para sempre querida.
O Sr. Coordenador - A Dra. Maria de Fátima Gouveia,
funcionária da COPASA, faz a seguinte pergunta ao Or. Sérgio
Menin: "Em 1986, foi redigido documento de grande valor para
o meio técnico de recursos hídricos, com a participação de
20 instituições e entidades, objetivando a formulação de um
sistema de gerenciamento dos recursos hidricos. No referido
documento foi posto como elemento básico de concepção de
sistema, permitindo, inclusive, a conciliação da autonomia
administrativa de Estados e municípios, com a conveniência
da gestão por bacias, a denominada Circunscrição
Hidrográfica. Posto que a pós a leitura dos relatórios dos
grupos de trabalho tal escrito foi aprovado em caráter
minoritário, pediria a V. Sa. maior esclarecimento sobre
essas circunscrições"-
Com a palavra, o Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza.
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - A questão levantada
pela Dra. Maria de Fátima - muito bem formulada, por sinal -
me dá oportunidade e exige de mim que faça uma referência às
considerações que o Dr. João Jerõnimo expôs anteriormente.
Estava exatamente esperando por essa chance, mais oficial,
digamos assim. Acredito que o assunto comporta um exame
conjunto.
Uma das questões mais importantes que verifiquei na
exposição do Or. João Jerônimo diz respeito à convivência
dos membros do Consórcio Municipal com legislações
diferentes. Ele citou algumas, entre elas a de recursos
hidricos, a ambiental e a de regiões metropolitanas. Poderia
ter citado também outras, como a florestal e a
h i d r 0V i á r ia.
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Na realidade, há um entrelaçamento grande dessas
legislações, e acho que esse é um mal inevitável. No meu
modo de ver, dificilmente teremos uma única legislação ou
código suficientemente abrangentes para alcançar todas as
variáveis relacionadas com a gestão de recursos hidricos.
Lembro-me de que, anterior a todos esses códigos e leis que
costumam ser citados, fazendo menção até ao código de 1934,
existe uma disposição que às vezes passa despercebida, que
diz respeito ás primeiras posturas relacionadas com a
poluição hidrica e que estavam contidas nas atribuições da
Marinha, que estabeleciam as divisões das capitanias dos
portos e atribulam competências, até hoje não revogadas, o
que é interessante lembrar. Foi na época em que a poluição
era chamada de inquinamento das águas. Isso é uma coisa
muito antiga. E inevitável a existência de todas essas
vertentes de legislação e de regulamentação. Temos de
conviver com elas. O Importante é que sejam homogêneas e que
não conflitem.
Essa questão, enfocada pelo Dr. João Jerônimo, é da maior
importância. Gostaria, se houver oportunidade, que ele
falasse mais sobre ela. Acontecimentos como este seminário
têm como efeito secundário a possibilidade de harmonização.
Tivemos um seminário anterior, Saneamento é Básico, em que
foram feitas propostas que serão convertidas em leis. Muitas
dessas proposições são compatíveis ou conciliáveis com essas
especificas de recursos hídricos que estamos vendo hoje.
Esses mecanismos tornam as leis convergentes e, de uma certa
maneira, compatíveis, pois elas não devem ser conflitantes,
como é o caso da lei especifica de Irrigação, já citada.
Coisas desse tipo têm que ser removidas.
Acredito que mais difícil do que os municípios conviverem

com legislações diferenciadas é eles terem de se relacionar
institucionalmente com sistemas organizados de forma
diferenciada. Se o Dr. João Jerônimo nos puder dar mais
informações sobre isso, veremos as enormes dificuldades dos
municípios que constituem o consórcio, do qual ele é
subcoordenador, de se relacionarem com delegacias regionais,
organizadas mais ou menos por bacia, com organismos de
licenciamento ambiental que não têm essa divisão
regionalizada, e com o CEDESB, que não se organiza dessa
maneira, bem como uma série de outras agências de governo,
cada qual com sua organização espacial
Sou um defensor inveterado do conceito de circunscrição
levantado pela Dra. Maria de Fátima, porque ele se presta a
harmonizar a própria organização do sistema. Eu advogo que
todos os sistemas que utilizam de uma certa forma essas
variáveis organizem-se regionalmente, segundo as bacias
hidrográficas. As circunscrições representam, na realidade,
obras bastante boas dessas bacias e, ao mesmo tempo, incluem
a totalidade dos municípios localizados naquelas bacias.
Então, elas poderiam constituir também regiões de
planejamento. Toda organização programática do Estado
estaria sendo em cima do mesmo perímetro territorial, para
efeito de planejamento, execução orçamentária, condução das
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políticas regionais, articulação no local e não na sede
das diversas agências centrais do sistema. A questão deu
margem para fazermos esta exposição. Trata-se de um
argumento a mais em defesa do conceito de circunscrição.
Não sei se esclareci totalmente a questão da Maria de
Fátima, mas, de qualquer maneira, se não a atendi, estou
disposto a examinar outro aspecto da questão. Agradeço-lhe a
oportunidade que me foi concedida para fazer esta abordagem
mais geral.
Sendo assim, já que avançei um pouco mais com as questões
do Dr. João Jerônimo, vou pedir licença à Presidência para
examinar outras abordagens feitas inicialmente pelos
debatedores. Dessa forma, examinaremos tudo de uma só vez.
O Sr. Coordenador - Esta Presidência lhe concederá 3

minutos.
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Vou tentar, então,

esclarecer este assunto em 3 minutos.
Uma questão importante levantada pelo Dr. João Jerônimo
consiste no fato de ele advogar a idéia de que pelo menos
85% das tarifas arrecadadas sejam aplicadas em investimento.
Na realidade, parece-me, como diretriz geral e limite, um
número razoável. Sobrariam 15% para controle e monitoramento
dessas coleções hidricas.
o importante, em meu modo de ver, é que 100% dessas
tarifas sejam efetivamente aplicadas em desenvolvimento de
recursos hidricos. De uma certa maneira, fica até mais
clara, pela própria denominação com que é aplicada na
França. Aquela arrecadação tem que ser necessariamente
destinada a minorar as perturbações que os diversos usuários
pagadores produziram.
Outro comentário feito pelo Dr. Jerônimo refere-se à
necessidade de que haja certo engajamento político dos
eleitos para que as tarifas baixas sejam efetivamente
recolhidas. Esse é um ponto que considero extremamente
importante, pois recentemente tive a oportunidade de ver que
um subcoordenador equivalente ao Dr. Jerônimo na bacia
apontou uma situação desse tipo. Ele relatou uma grande
crise fiscal pela qual a França passou no inicio do Governo
Mitterrand e, sendo assim, as agências do governo deixaram
de aportar suas contribuições. Imediatamente, como
conseqüência, houve grande evasão das contribuições
industriais e dos usuários privados, que até a data de sua
publicação não haviam sido recuperados. Hoje há um grande
gasto de energia na cobrança de fatos desse tipo pelos
próprios membros, já que a decisão é descentralizada e
causada pela falta de decisão política das esferas
governamentais.
Em relação ao que foi apresentado pelo Dr. José Cláudio,
acho que foi levantada uma questão importante, que é a
possibilidade de serem debitadas nessa contabilidade
corrente as despesas necessárias à recuperação de áreas
degradadas. Acho que isso é perfeitamente válido.
Quanto á prática dos tratados internacionais, na realidade,
temos que entender que nós exportamos água e importamos
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poluição. Devemos dizer isso com toda humildade. E é
exatamente essa perspectiva de termos que indenizar os
usuários de jusante prejudicados pela degradação que
legitima a cobrança pela exportação da boa água. Espero ter
feito meu pronunciamento dentro dos 3 minutos.
O Sr. Coordenador - O Dr. Adir José de Freitas solicita ao
Dr. João Jerônimo maiores esclarecimentos sobre cobrança,
poluição equivalente, mecanismos de gestão, poder
decisório e política do consórcio. Com a palavra, o Dr.
João Jerônimo, para responder.
O Sr. João Jerônimo Monticeli - Quero aproveitar o uso da
palavra para fazer outras considerações sobre assuntos que
foram colocados na própria Mesa. Como é cobrado o uso das
águas no consórcio?
Em primeiro lugar, não utilizamos essa questão. Não falamos
em cobrar pelo uso das águas. Começamos a fazer uma
solidariedade financeira através de contribuições
proporcionais à arrecadação de cada cidade ou ao porte da
cidade. Fizemos as contas e concluímos que precisaríamos,
para cumprir um certo programa, arrecadar US$20.000,00 por
mês. Rateiam-se esses US$20.000,00. Campinas contribui com
US$5.000,00, outras cidades com menos, até chegar na menor
cidade, que contribui com US$50,00 ou US$30,00 por mês. Ou
seja, para custeio, é feita uma distribuição vinculada ao
porte da cidade.
Em Santa Catarina, as associações de municípios têm um
repasse vinculado à FPM, ou seja, o Prefeito já assina uma
porcentagem da FPM e vai para a Associação dos Municípios do
Alto Vale Itajai. Ao invés de cada Prefeitura ter um
engenheiro, um arquiteto, um advogado, é a associação de
municípios que tem uma equipe técnica de mais ou menos 20
pessoas, que atende a esses pequenos municípios. Eles
arrecadam cerca de US$15.000,00 por mês, para custeio, e
outra parte de investimento, que é fixa, em função do
programa. Se há a necessidade de se fazer algum projeto ou
obra-piloto em um dos municípios, os Prefeitos se sentam e o
esquema é orçado e rateado entre os interessados, que podem
ser todos ou apenas quatro ou cinco municípios. Essa é a
maneira como tem funcionado até agora.
Começamos a discutir um repasse de 1%, 1/2% ou 2% sobre as
tarifas de água e esgoto. Na conta de água e esgoto de cada
cidadão, constaria: consórcio de municípios para despoluição
das bacias. E uma tarifa a ser recolhida. Mas isso está em
processo de discussão e envolve a questão de um município
contribuir com uma tarifa menor ou maior.
O que gostaria de comentar é que o consórcio enfrenta uma
série de dificuldades. A principal delas é a transição de
mandato. Quando se mudam os Prefeitos, o consórcio sofre um
baque. Juntamente com o baque da transição, existe a extrema
crise financeira por que passam os municípios.
Existem grandes demandas. Se o Prefeito tem a visão de
integração regional, ele vai conduzir os recursos para
resolver seus problemas e fazer obras em seu município. Ele
não pensa na região.
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Estamos vendo a importância de se instalar, o mais
rapidamente possível, alguma forma que leve a solidariedade
financeira aos Executivos municipais. Como vamos implantar
essa cobrança se teremos tarifas muito maiores?
o Dr. Sérgio comentou a questão do gasto de energia na
França. Para se conseguir arrecadar normalmente, sem
problema, gasta-se 80% do tempo negociando o cumprimento da
lei. O mesmo acontece conosco. O Prefeito aprova a tabela do
consórcio para pagar, mas não paga. Temos que ficar
negociando com ele para pagar. E assim a vida. Não pensem
que vai ser diferente para nós. Reforçando o que foi dito
pelos especialistas, as equipes encarregadas de um órgão,
seja agência, seja outro qualquer que for criado para fazer
a negociação e arrecadar cobrança, necessariamente terão que
ser negociadoras, pois os especialistas são do órgão
executivo. As agências de bacias da França, que são agências
financeiras, arrecadam dinheiro, montam planos de bacias e
repassam para os executores privados, para os órgãos
competentes, que no nosso caso seriam a COPASA, as empresas
de controle ambiental, as empresas de consultoria para as
concorrências a serem feitas para os municípios e não
executam praticamente nada.
Outro fato importante a ser lembrado é que nós estamos
baseando muito a nossa discussão nesse modelo da França. A
França chegou na mesma situação, com urna série de órgãos.
várias legislações, ministérios e secretarias do meio
ambiente, etc. Tornou-se necessária a escolha de um órgão
para fazer a arrecadação da cobrança e não a gestão, um
órgão que fizesse e repassasse a cobrança. Eles montaram,
então, o comitê e a agência para não ficar disputando os
espaços entre os órgãos. Essa foi a grande idéia dos
franceses: mantiveram tudo que está ai e, para arrecadar
cobrança, montaram uma nova estrutura, um comitê, onde quem
chia participa.
No entanto, existe um detalhe: os usuários, aqueles que
pagam, exercem um predomínio discreto. O poder público
nomeia o diretor da agência. Na minha opinião, nomeia mas
não manda: quem manda são os usuários. O sistema funciona
porque existem coisas escritas, mas também existe a
experiência, ou seja, são as companhias de águas e esgotos,
são os usuários industriais que, através do Conselho de
Administração, exercem o predomínio discreto sobre o
sistema. Caso contrário, eles não pagam.
Na realidade, o Estado deu autorização para a comunidade da
bacia se organizar. Talvez ai resida a questão básica na
qual temos que pensar: a região e as bacias hidrográficas
terão que se organizar para fazer tudo isso.
Em função dos debates sobre o substitutivo ao Projeto de

Lei federal ng 2.249, os dois consórcios estiveram presentes
em Brasilia: o de Vitória, no Espirito Santo, e o consórcio
de Piracicaba, e lá os prefeitos defenderam algumas posições
básicas, fizeram um manifesto, que também vai ser
encaminhado ao Deputado Fábio Feldman. ( - Lê:)

"Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos*
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Manifesto de Prefeitos
Nós, prefeitos municipais, reconhecemos a importância e
necessidade da integração municipal para atuar na
preservação e recuperação dos recursos hidricos. Isto pode
ser feito através de consórcios (ou associações)
intermunicipais em parceria com o Estado-união e Iniciativa
Privada, tornando-se foros importantes de fomento do debate
regional e de desenvolvimento de experiências locais
concretas.
Entretanto, a legislação federal e a estadual já

estabelecidas ou em processo de debate prevêem a criação de
Comitê e Agência-de Bacia Hidrográfica e a instituição da
cobrança pelo uso das águas. O Comitê, como fórum
representativo dos interesses públicos e privados regionais,
no âmbito de bacia hidrográfica. A Agência, como empresa
encarregada de cobrar a tarifa pelo uso das águas e órgão
gerenciador dos recursos e do repasse destes recursos aos
agentes executores públicos e privados, de acordo com
diretrizes dadas pelo Comitê.
Assim, os prefeitos assinantes deste manifesto concordam

que a cobrança pelo uso das águas seja um processo continuo
de negociação com a sociedade e o poder local e, quando
estabelecida, cobrada pela Agência de Bacia, empresa
regional. Não concordamos, portanto, com o recolhimento dos
recursos da cobrança aos cofres centralizados no Estado ou
União. Somente assim estaremos criando novas formas de
políticas públicas em nosso pais, fortalecendo a ação do
poder local, garantindo que, de fato, a cobrança pelo uso
das águas possa ser implantada e seja uma fonte perene de
recursos para uso nos trabalhos de despoluição de nossos
rios e garantia da preservação dos mananciais.
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e

Capivari"
(t - Publicado de acordo com o texto original.)
Esse manifesto foi aprovado há uma semana, nos dois

convênios que mencionei.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr Cid Câmara de
Pinho Tavares, Presidente da Associação MINGO, de
preservação ambiental
O Sr. Cio Câmara de Pinho Tavares - Quero parabenizar todos
os expositores e debatedores pelos brilhantes
pronunciamentos. Impressionou-me a palestra do Dr. Jerônimo
pelo seu pensamento prático. por isso lhe farei algumas
perguntas e tecerei algum raciocínio rápido.
A partir das informações q ue tivemos sobre usuário poluidor
e usuário consumidor, não poderíamos introduzir os termos
usuário vendedor? Os órgãos institucionais que manipulam a
água, como a CEMIG e a COPASA, poderiam acrescentar mais
uma taxa de imposto para o povo por esse consórcio?
Seria interessante que a água fosse retida nas cabeceiras,

em quantidade e qualidade maiores. Na verdade, esses órgãos
vendem a água, portanto, poderiam cobrar uma quantia a mais
da população, para a recuperação das microbacias. Muitas
prefeituras pobres não têm condições de fazer o tratamento
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de seus esgotos e a acomodação de seu lixo. Essa taxa seria
gerenciada por esse consórcio, e o dinheiro transferido às
prefeituras para fazer o tratamento adequado de seu lixo e
esgoto. Essas são as considerações que faço e gostaria de
saber a opinião do Or. Jerônimo a respeito.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Or. João Jerônimo

Mont icei i.
O Sr. João Jerônimo Monticeli - Concordo com essa questão.
E prevista, em legislação, a compensação financeira
discutida aqui. Na realidade, em nossa experiência prática,
tivemos grande insucesso em não conseguir atrair para um
debate franco e aberto os agentes das áreas produtoras de
água.
Na crise em que estamos vivendo, na busca de empregos, na
busca de desenvolvimento, é difícil atrair as áreas
produtoras para uma conversa. Mas, no meu ponto de vista,
está muito claro que a cobrança pelo uso da água tem que ser
suficiente para compensar os municípios produtores. Isso tem
que estar embutindo aquilo que eu entendi, ou seja, uma
pequena parcela do que é cobrado pelo uso da água tem que
ser compensada pelo município. Para se ter uma idéia, nós
fizemos alguns exercícios na bacia do rio Piracicaba e
cobramos uma taxa das indústrias. Nós cobramos um acréscimo
médio de 10% na tarifa de água, carregando nas indústrias.
Esse acréscimo pode nos permitir arrecadar US$100.000.000,00
por ano. isso é suficiente para fazer as compensações. As
noticias que nós temos é de que agências, como a do sistema
Normandi, começaram arrecadando US$2.000.000,00 por ano,
para chegar, hoje, até a US$100.000.000,00. E, às vezes, é
preciso recuar, como disse o Dr. Sérgio. A questão é que é
necessário um trabalho continuo de persuasão da sociedade a
pagar. É uma tarefa gigantesca ficar convencendo todos a
participar do sistema. Nós teremos que começar essa cobrança
com a solidariedade financeira, como, por exemplo, os
consórcios. Temos que fazer isso o mais rápido possível, se
não vamos ficar muito tempo ainda engatinhando e rumando
para uma arrecadação de US$1.000.000,00 para conseguirmos
chegar a valores significativos.
o Sr. Coordenador - As Profs Elisa Chaves e Margarida

Alves formularam algumas perguntas ao Dr. João Jerônimo que,
salvo engano, já foram respondidas dentro de outras
perguntas. Entretanto, se elas não se sentem satisfeitas
façam a gentileza de reformular o pedido. Com a palavra a
Dra Maria de Fátima Abreu, da ADRH, pelo prazo de 3 minutos,
para fazer uma pergunta ao Dr. Sérgio.
A Sra. Maria de Fátima Abreu - Dr. Sérgio, eu tenho
conhecimento do seu documento onde são feitas produções de
minas para o sistema de recursos hidricos, da área federal.
Eu queria maiores esclarecimentos: numa situação hipotética
de um município que tem parte de uma bacia hidrográfica e
parte de outra, pelo que entendi, teria que optar em
participar de uma única circunscrição geográfica. No caso de
haver conflito de uso da água, na outra parte onde esse
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município não estaria participando, como poderia ser
resolvido esse conflito?
O Sr. Sérgio Menin Telxelra de Souza - Já estava esperando
essa pergunta. Esse é um documento oficial do Estado de
Minas Gerais, mas eu o defendo. Esse conceito circunscreve a
uma área composta pelos perímetros municipais às atividades
do planejamento hidrográfico. Se um determinado município,
situado numa situação peculiar, tem duas vertentes, com
águas drenando para a bacia principal e com uma parcela do
seu território com água drenando para outras bacias e,
dentro da hipótese que você formulou, tem um conflito a ser
resolvido, exatamente nessa porção que está drenando para
outra bacia, toda a circunscrição vai negociar com a
circunscrição adjacente a esse conflito. Isso não traz, no
meu modo de entender, nenhuma dificuldade. Essa vertente do
município que estaria sendo drenada para outra bacia seria
administrada como integrante das águas da bacia principal.
Ali seriam aplicadas as tarifas, ali seriam planejadas as
utilizações mais convenientes, mesmo porque é parte do
território do município, e ele vai ser o primeiro
interessado em que aquilo não vire a lixeira da cidade. Vai
tratar com muito zelo da outra parte do município que está
compondo a circunscrição. Essa vertente que estaria sendo
agregada por aproximação não está excluída de nenhum ato de
gestão, continua sendo administrada. Na negociação de
eventuais conflitos gerados ali, o município teria como
apoio para a negociação com as circunscrições adjacentes
toda a estrutura funcional da circunscrição a que pertence.
E um caso semelhante ao que ocorreria em circunscrições
sucessivas da mesma bacia, em que os conflitos são mais
presentes e evidentes. Também as negociações entre todas as
circunscrições sucessivas, em que há todo um mecanismo de
compensação e de planejamento integrado para otimizar o
beneficio global com fluxos de recursos necessários, os
mecanismos seriam equivalentes, como se nós considerássemos
as bacias como dois "outlets". Num, estaríamos negociando
com uma determinada circunscrição adjacente, e noutro, que é
a mais natural, seqüencial, com um curso de água. Espero ter
respondido a sua pergunta.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Evaldo Garzon,
Presidente da FAEMG, para formular uma pergunta ao Dr.
Sérgio Menin.
O Sr. Evaldo Garzon - "O Direito nada mais é do que uma
realidade a serviço da Justiça". Assim já dizia Gustav
( ... ). Eu estou preocupado com esta realidade em relação a
esse princípio, que é uma inovação, a aplicação do principio
do usuário pagador e do poluidor pagador. Já se aventou,
inclusive, a possibilidade da adoção de um modelo francês
com relação até às taxas, que seriam percentuais das taxas
cobradas. Eu gostaria de saber as características desse
modelo que se estará procurando impor nos moldes franceses.
Outra faceta dessa questão é que, se essas taxas vão se
destinar á aplicação de investimentos na própria bacia, não
seria uma espécie de fundo de recuperação da bacia? Então,
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as taxas que acreditamos sejam tributos, nós que tivemos,
inclusive, a castração do fundo de exaustão, também não
seriam uma vinculação aos fundos de recuperação?
O Sr. Coordenador - Passo, também, ás mãos do Dr. Sérgio
Menin a seguinte pergunta, do Sr. Eduardo Andrade Santa
Cecilia, da Universidade do Estado de Minas Gerais: Estamos
discutindo, entre outros assuntos, a questão dos usos
múltiplos da água. O Estado de Minas Gerais possui uma
significativa lâmina de água represada, decorrente da
produção de energia, um dos usos atuais. Foi indicado,
Inclusive, o turismo como uso alternativo. Pergunto: não
estaria na hora de começarmos a introduzir outro uso
alternativo, de alto alcance social - a piscicultura? Minas
poderia passar a ser, também, produtor de energia a baixo
custo, além de continuar sendo um privilegiado produtor de
energia. São Paulo, através do 8ANESPA, tem, hoje, linhas de
crédito abertas para projetos de pesquisa e produção de
peixes. Minas não poderia seguir o exemplo?'
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Em primeiro lugar, o

conceito que está embutido nos modelos 'taxatórios' consiste
na idéia de que, ao invés de se usarem dispositivos legais,
coatores, que obrigam as pessoas, ou compromissos e metas de
difícil fiscalização, imponham o cumprimento dessas metas,
através de compromissos de pagamento de uma taxa. E essa
taxa tem de ser na justa medida, pelo prejuízo de inserção
daquele empreendimento. Para nós, essa taxa estaria
incentivando o empreendedor a buscar a melhor solução para
minimizar as perturbações, na medida em que podem ser
quantificadas monetariamente. E preciso que cada
empreendedor perceba que é mais barato para ele buscar
solução tecnológica de correção do que pagar aquela taxa. O
recolhimento da taxa viria viabilizar as soluções
tecnológicas que, de outra forma, teriam de ser Impostas. Na
maioria das experiências que ocorrem, hoje, no mundo, o
agente costuma ser o próprio perturbador. A ele, é delegado
o controle da obra.
Do ponto de vista das relações financeiras, isso tudo

deveria se passar como se fosse uma contabilidade de débitos
e créditos; na medida em que uma determinada obra ou solução
tecnológica contribuísse para o desenvolvimento dos recursos
hidricos, esse mesmo agente seria creditado pelo beneficio
equivalente. Se um determinado usuário desenvolve atividades
como, por exemplo, a piscicultura, necessariamente, se isso
fosse considerado, no planejamento da bacia, como atividade
de desenvolvimento, atuaria como crédito em seu favor.
Só queria aproveitar para fazer um pequeno adendo a esse

comentário.
No meu modo de entender, trata-se de duas situações
financeiras diferentes. Há uma certa tendência a entender
que a recente lei que estabelece o pagamento pelas áreas
inundadas por reservatórios representaria uma taxação de
benefícios financeiros de gestão de recursos hídricos.
No meu modo de ver, não é isso. Nesse caso particular,
trata-se de uma receita muito parecida com o imposto
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territorial. Na realidade, está-se indenizando um território
alagado. Coincidentemente, o agente que interditou aquele
território foi a água. Poderia ter sido qualquer outra
coisa. As duas coisas não se misturam. No meu modo de ver,
se um empreendimento que tem um grande reservatório se
presta a outros usos, e se a coleção ou o arranjo de usos
for mais benéfico para a política que se quer implementar
naquela bacia, o modelo de taxação vai forçosamente induzir
os diversos agentes a chegar naquela configuração, na medida
em que eles penalizam ou premiam mais ou menos as
atividades, em função da política desejada.
Um participante - Com relação â caracterização de um fundo,
a vinculação existe. Isso traumatiza os princípios atuais
vinculados ao projeto. O que se está pretendendo
transformar? O fundo de participação em uma taxa vinculada a
esse fundo?
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Efetivamente já
existe. O conceito é esse. Concordo com a sua colocação. Ela
esbarra numa tendência de sentido contrário ao que está
vinculado. E isso que se vê hoje na política brasileira e em
outras países. Esse conceito, em si, é una revolução na
maneira de pensar, até com relação a esta cultura de não se
vincularem receitas a determinadas atividades. Na prática,
se formos a uma forma mais simples, trata-se realmente de
um fundo para recuperação daquela área específica.
O Sr. Coordenador - Em virtude do adiantado da hora e
sentindo que o Plenário está se esvaziando, porque as
pessoas já estão cansadas, não vamos receber mais perguntas
para respostas agora. Receberemos para serem respondidas
posteriormente. Agora uma pergunta das Profas. Eliza e
Margarida Alves, que desejam receber respostas do Prof. João
Jerônimo.
O Sr. João Jerônimo Monticeli - As professoras estão
interessadas em saber sobre o início do desenvolvimento do
consórcio e sua fundação.
Devo dizer que a iniciativa propriamente da formação dessa

associação de municípios foi uma iniciativa da comunidade,
principalmente de Piracicaba e Americana. Uma grande
campanha foi desenvolvida pela associação técnica, formada
por engenheiros, arquitetos e ambientalistas, e depois
endossadas pelas lojas maçônicas e as principais lideranças
sociais da região. Foi constituído o movimento chamado
Campanha Ano 2000, pela redenção ecológica do rio
Piracicaba.
Nesse movimento, eles já propunham e assinavam para que
fosse feita uma organização de municípios. Criticavam
duramente vários órgãos, mas poupavam os órgãos municipais,
solicitando que esses órgãos agissem e se organizassem. Há
um fórum principal, que é o Prefeito e uma equipe técnica. A
principio, tudo começou com um técnico em tempo integral, e,
hoje, temos 14 técnicos em tempo integral, temos veículos e
escritórios. Tudo começou dependendo da Prefeitura, mas
depois foi se tornando autônomo.
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Gostaria de comentar, pedindo licença ao Sr. Coordenador
dos debates, que eu e um jornalista de Campinas estamos
lançando o livro sobre a bacia do rio Piracicaba. Chama-se
"Luta pela Agua, na Bacia do Piracicaba e Capivari". Nesse
livro, contamos um pouco dessa história, não só do consórcio
mas também sobre a problemática, que abordamos hoje.
Inclusive falamos sobre os movimentos sociais que existem na
região. Há uma capacidade de organização muito forte. Para
os senhores lembrarem, a Termoelétrica para a utilização de
revaque que foi citada pela CESP, para ser implantada em
Paulínia, no pólo petroquimico, tem um movimento contrário
muito forte junto à Campanha Ano 2.000. Foi um grande
movimento que agitou muito a região.
O Sr. Coordenador - As informações solicitadas pelo Or.
José Roberto Martins poderão ser feitas à Secretaria-Geral
da Mesa, que lhes dará as respostas. A última pergunta será
feita pelo Dr. José Flávio ao Dr. João Jerônimo. Com a
palavra, o Or. José Flávio.
O Sr. José Flávio - Dr. João Jerônimo, o senhor explicou um
pouco da mecânica da formação dos comités de bacia e
agências de bacias na França. Aliás, ela nasceu por conta de
um desacerto organizacional. Brigas de poder, e essas coisas
que já conhecemos. A minha pergunta é a seguinte. O senhor
não acharia temeroso importarmos modelos franceses? A
França tem Ingerência do Estado na formação de comitês. Mas
para contrapor a essa ingerência do Estado, existe toda uma
cultura que é completamente diferente de nossa cultura. O
francês, por ter vivido experiências como a Revolução
Francesa, e até por ter lido mais Rousseau ou Voltaire e ter
vivenciado algumas guerras, no meu entendimento, o seu
comportamento é bastante diferenciado do comportamento do
brasileiro. O francês pratica muito a cidadania, em uma
dimensão multo maior do que aquela que praticamos. A minha
indagação e apreensão é de que provavelmente esse tipo de
comportamento aqui no Brasil, em nossa cultura, não daria
certo, porque aqui não haveria cidadãos impregnados da
dimensão correta da cidadania, em nivel de obstaculizar a
inferência e a ingerência do Estado nos comitês de bacias?
A minha segunda indagação é a seguinte. No mundo afora,

quais os países que teriam modelos que poderiam nos auxiliar
no esboço da estrutura de nosso modelo?
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. João Jerônimo

Mont icei i
O Sr. João Jerônimo Monticeli - Acho que devo concordar com
esses temores. As razões são as que vejo, Inclusive para
aqueles que defendem a questão de agências em comitês de
bacias. O Brasil é um continente. Começa dai. Há uma
diferença significativa multo grande sobre isso. A França
tem mais de 40 mil municípios. E uma organização de poder
local diferente. Sentimos que há muito mais
representatividade e o poder local é eleito.
Mas o colega me fez lembrar de alguma coisa. Na Alemanha,
por exemplo, os comitês de agências de bacias só existem em
determinada região. No restante, não há comitês e o Estado
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fomenta associações e consórcios de municípios para repassar
esse dinheiro. Essas associações fazem convênio com o
ministério do Governo estadual e possuem tradição. Fora
dessa determinada região, é trabalhada a questão do
consórcio e das associações.
Nos primeiros trabalhos que fizemos, tentamos colocar

associações de consórcio de municípios no centro da questão.
Não conseguimos por falta de experiências maiores e, também,
por falta de figuras jurídicas mais definidas dos
consórcios. Escreve-se na lei para incentivar. Entretanto,
não sai do papel. Incentivo seria o Estado apresentar um
milhão de cruzeiros à associação para que ela pudesse gastar
como achasse melhor. isso é incentivar. Temos que ser
realistas. O resto é conversa mole. Precisamos parar de
escrever nas leis.
Mas, quanto ao saneamento do meio ambiente, podemos nos
reunir e discutir um plano, pois o Estado é rico em técnicos
e o município é pobre. Precisamos descobrir uma fórmula,
pois, assim, não tem jeito. Na época, nas discussões que
tivemos com dez consórcios reunidos, não pudemos dar esse
aceno de colocar as associações de municípios e bacias
hidrográficas no centro da questão, não conseguimos o modelo
acabado.
Disse sobre a importância de bacias-piloto. Temos que
manter associações de municípios de bacias-piloto,
prestigiar, fazer gestão no local, no Ceará, em Minas ou em
Piracicaba e, daqui a cinco ou dez anos, vamos nos sentar,
novamente, e discutir o que funcionou-
Lembro-me de alguns representantes franceses que estiveram

entre nós há meses e ensinaram que, na Europa do Leste, os
países comunistas estão estudando a fundo as questões do
modelo francês. Estão se debruçando sobre essas questões.
Isso não significa que vamos copiar.
O sistema Inglês, que era mais centralizado no Estado, está
começando a mudar pela dificuldade de arrecadação de
recursos. Entretanto, esses países não são continentes como
o Brasil, não resta dúvida.
Outra coisa: aqui não temos cultura para fazer essas
coisas. A situação da região não está critica ainda. Esse
sistema funcionou numa disputa violenta. Na Alemanha, em
1950, começou porque a situação era crítica. Em Piracicaba,
não há jeito. Algumas coisas têm que mudar, porque em
Piracicaba, onde existem 300 mil habitantes, a população
toma uma água que já foi usada cinco vezes, no mínimo.
A água está cheia de metais pesados. Não tem onde tirar

água para o abastecimento desse povo, e a industrialização
vai continuar. Não temos um cordãozinho mágico que diz: pare
de aumentar as indústrias, pare de aumentar o crescimento
urbano. Tudo isso vai continuar, sem dúvida. Para as regiões
mais criticas, com certeza, uma solução vai ser encontrada.
Outro dia, conversamos com o diretor da COOPERSIJCAR, uma
grande cooperativa, que nos disse que não devemos abandonar
o consórcio, pois ele está funcionando. Teme que o
formalismo da lei ponha tudo a perder. Acontece que não
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somos nós que abandonamos ou não o consórcio. São os
Prefeitos, são os eleitos. E a vontade politica que tem que
se debruçar com ardor sobre essas questões.
O Sr. Coordenador - Caso o Dr. Sérgio e o Or. João
Jerônimo queiram fazer suas considerações finais, esta
Coordenação lhes concede a palavra.
Com a palavra, o Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza.
O Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Mais uma vez,
agradeço a oportunidade de estar aqui e poder alinhavar
alguns pontos importantes. Coloco-me á disposição das
pessoas que acharem que vale a pena discutir, em detalhes,
mais alguma coisa, nesta ocasião ou em qualquer outra. Muito
obrigado.
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Or. João Jerônimo

Mont icel i
o Sr. João Jerânino Monticeli - Agradeço a oportunidade de

estar aqui presente e aproveito para dizer que fiquei muito
surpreendido com a organização da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Estou certo de que o fórum
privilegiado para este tipo de debate é o Poder Legislativo,
que, de certa maneira, é neutro e representa muito bem os
anseios de uma coletividade. Cumprimento os organizadores
deste evento.
Fiquei sabendo que a Assembléia tem a aspiração de fazer
audiências públicas em várias regiões do Estado, não só
sobre o tema em pauta como sobre outros. Sem dúvida, sairei
de Belo Horizonte, desta vez, muito contente por haver
aprendido em termos de organização.
Não poderia deixar de registrar, também, minha alegria por
haver revisto amigos antigos, por ter feito novas amizades
em Belo Horizonte e por haver participado do grupo de
trabalho, hoje de manhã. Garanto-lhes que levarei para minha
região muito conhecimento adquirido aqui. Obrigado a todos.
O Sr. Coordenador - Com os agradecimentos finais ao Dr.
Sérgio Menin, conferencista; ao Dr. João Jerõnimo,
debatedor; aos Srs. Presidentes de grupos; a todos os
participantes e ao pessoal da Casa, esta Coordenação dá por
encerrados os trabalhos e devolve a palavra ao Sr.
Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - Como
Presidente dos trabalhos nesta noite, agradeço ao Deputado
Ermano Batista pelo seu brilhante desempenho como
Coordenador desta memorável reunião.
Quero externar meu contentamento por estar aqui hoje, e
dizer que é um privilégio presidir um evento de tamanha
importância.
Pelo que ouvi dos grupos de trabalho, há unidade de pontos
de vista entre as pessoas e órgãos ligados ao assunto em
pauta. Esses órgãos estão, cada vez mais, se integrando com
harmonia.
Como autor do anteprojeto da Lei Estadual de Recursos

Hídricos, estou gratificado pela relevante contribuição que
este encontro vai-lhe proporcionar.
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Nesta oportunidade, quero dizer q ue a atual situação desse
anteprojeto é a seguinte; já passou pela Comissão de
Constituição e Justiça, tendo sido aprovado e está hoje nas
Comissões de Meio Ambiente e de Política Energética,
Hídrica e Minerária. Após a votação nessas comissões,
deságua na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Tendo passado por essas quatro comissões, vem
a Plenário; é votado aqui, no lQ turno; retorna á comissão
temática e, em seguida, ao Plenário, no 2g turno,
encerrando-se ai a tramitação desse projeto de lei.
Esperamos que essa contribuição vá permitir que o Estado de
Minas continue na vanguarda do movimento no que diz respeito
à água, recurso hidrico de importância estratégica. Dessa
forma, a Presidência agradece ao ilustre conferencista, ao
debatedor e a todos os participantes pela presença.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 21, ás 91h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária de amanhã, ás 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião,

ATA DA 189 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco
Ramalho e Ambrósio Pinto, membros da comissão supracitada-
Encontram-se presentes, também, os Deputados Hely Tarquinio
e João Marques. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssino Freitas, 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. A seguir, o Presidente
passa á discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Ambrósio Pinto, Relator do Projeto de Lei ng 1.179/92, no lQ
turno, procede á leitura do seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da proposição, na forma do
Substitutivo ng 1, apresentado na Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda ng 1, do Relator, Deputado Ambrósio
Pinto. Submetido a discussão e votação é aprovado o parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.179/92. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Gilmar
Machado - Ambrósio Pinto - Célio de Oliveira. -
ATA DA 899 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amara], Baldonedo Napoleão,
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Raul Messias, João Marques, José Renato e Romeu Queiroz,
membros da comissão supracitada. Estão presentes também os
Deputados Geraldo Rezende, Ronaldo Vasconceilos e João
Batista. Na ausência do Presidente, Deputado Célio de
Oliveira, assume a direção o Vice-Presidente, Deputado
Roberto Amaral, que, havendo número regimental, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Renato que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião tem a finalidade de
apreciar as matérias constantes na pauta e lê o Oficio n
301/93, do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS -, que
solicita seja revista a legislação vigente, que disciplina o
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no
tocante à tributação deste segmento em Minas Gerais D
Deputado José Renato solicita cópia dessa correspondência.
Logo ap6s, redistribui ao Deputado Baldonedo Napoleão os
processos referentes à aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais do Núcleo Espirita de Evangelização
Emmanuel, de Governador valadares. e da Fundação de
Assistência a Gestantes e Indigentes, de Salinas, e ao
Deputado João Marques o processo da Caixa Escolar Nádina
Miranda de Sena, de Taiobeiras. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 1a fase da Ordem do Dia. A Presidência
faz leitura de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira, em que este solicita realização de audiência
pública desta comissão para discussão do Projeto de Lei n
1.460/93. que dispõe sobre o controle e a fiscalização da
execução orçamentária do Estado, com a presença da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária do Tribunal de
Contas do Estado. A matéria ê colocada em discussão, cujo
adiamento é requerido pelo Deputado Romeu Queiroz. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Romeu
Queiroz. Na fase de discussão e votação de proposições
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado
José Renato emite parecer sobre o Projeto de Lei n
1.230/93, no 2o turno, em que opina pela aprovação da
matéria na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Sendo
Relator também do Projeto de Lei nQ 1.447/93, no lg turno, o
Deputado José Renato emite parecer em que conclui pela
aprovação da proposição com as Emendas ns 1 e 2. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado, com declaração
de voto pela rejeição do Deputado Roberto Amaral. Este
parlamentar, Relator do Projeto de Lei no 1.512/93, no l
turno, e no exercício da presidência, converte essa matéria
em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração. Em seguida, passa a palavra aos seguintes
parlamentares, que emitem pareceres sobre a aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais feitas pelas
entidades indicadas: - Deputado Baldonedo Napoleão: Núcleo
Espirita de Evangelização Emmanuel, de Governador Valadares;
Fundação de Assistência a Gestantes e Indigentes, de
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Salinas; Sociedade Musical Santa Cecilia, de Caeté; e APAE,
de Lagoa da Prata; - Deputado João Marques: Caixa Escolar
Nádima Miranda de Sena. de Taiobeiras; Sociedade Vila dos
Pobres de Santo Antônio, de Caxambu; Lions Clube, de
Januária; Fundação de Assistência a Gestantes e Indigentes,
de Salinas; Conselho Comunitário do Povoado de Água Boa, de
Salinas; e Associação Comercial e Industrial de Carmo do
Paranaiba; - Deputado Raul Messias: Fundação de Educação
Artística, de Belo Horizonte; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Riacho de Areia, de Taiboeiras; e Associação
de Deficientes de Monte Carmelo - ADEMC. 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,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993
Roberto Amaral, Presidente - Romeu Queiroz -João Marques -

Raul Messias - Bernardo Rubinger - Wanderley Ávila - Cõssimo
Freitas.
ATA DA 90a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
outubro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Roberto Amara], João
Marques, Romeu Queiroz, Raul Messias, Wanderley Ávila,
C6ssimo Freitas e Bernardo Rubinger (substituindo estes três
últimos aos Deputados Baldonedo Napoleão, José Renato e
Jaime Martins, por indicação das Lideranças do PSDB, PMDB e
BRD, respectivamente), membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental e verificada, ainda, a presença do
Deputado Antônio Carlos Pereira, na ausência do Presidente.
o Vice-Presidente, Deputado Roberto Amara], assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Marques que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, ê subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência esclarece ter a
reunião a finalidade de apreciar a pauta e procede à leitura
dos Ofícios ngs 35/93, da Fundação de Assistência ao
Estudante, que encaminha cópia do Quarto Termo Aditivo ao
Convênio ng 13/93, firmado entre aquela entidade e o Estado
de Minas Gerais, e 3.128/93, da Secretaria de Estado da
Fazenda, que encaminha o Balancete Centralizado da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração
Direta deste Estado, relativo ao mês de julho de 1993. Logo
após, a Presidência designa os Deputados Célio de Oliveira
para relatar, em turno único, o Projeto de Lei ng 1.697/93,
que estima as receitas e fixa as despesas do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
controladas pelo Estado para o exercicio de 1994, de autoria
do Governador do Estado; Cõssimo Freitas para relatar, no 2g
turno, o Projeto de Lei ng 1.703/93, que autoriza a abertura
de crédito especial em favor da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais - I0-MG- e dá outras providências, também do
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Governador do Estado, e avoca a si a relatoria do Projeto de
Lei nQ 1.441/93, do Deputado Agostinho Patrus, que dispõe
sobre a concessão de subvenções sociais, no 2Q turno.
Continuando, redistribui os Projetos de Lei ngs 659/91, no
2Q turno, ao Deputado Romeu Queiroz; 1.562/93. no 2Q turno,
ao Deputado Wanderley Ávila; 1.179/92, no 1Q turno, ao
Deputado João Marques; e 1.324/93, também no 1Q turno, ao
Deputado Bernardo Rubinger. Designa, ainda, o Deputado
Wanderley Ávila para relatar a aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais da Creche Comunitária Recanto
Feliz e redistribui a esse parlamentar as aplicações de
recursos oriundos de subvenções sociais do Conselho
Particular São Sebastião da Sociedade São Vicente de Paula,
de Tarumirim e da Associação de Garantia ao Atleta
Profissional do Estado de Minas Gerais. Encerrada a Ia parte
dos trabalhos passa-se á Ia fase da Ordem do Dia. A
Presidência reabre o encaminhamento de votação do
Requerimento s/nQ, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em
que solicita seja realizada audiência pública desta comissão
com a presença da Comissão de Fiscalização Orçamentária do
Tribunal de Contas do Estado, para discutir, no lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 1.460/93, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da
execução orçamentária do Estado. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Raul Messias encaminha á
mesa requerimento em que solicita seja enviada a esta Casa,
pela Secretaria de Estado da Fazenda, a 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. Submetido a votação, é o
requerimento rejeitado. A Presidência passa à 2a fase da
Ordem do Dia e indaga do Deputado Romeu Queiroz se ele está
em condições de emitir parecer sobre o Projeto de Lei n
659/91, no 2Q turno. Esse Relator solicita prazo regimental,
o que é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado
Wanderley Ávila emite parecer sobre o Projeto de Lei n
1.562/93, no 2o turno, concluindo pela aprovação da matéria,
na forma do vencido no 1Q turno. O Deputado Côssimo Freitas
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.703/93, no 2
turno, concluindo pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no 1Q turno. O Deputado João Marques emite parecer
sobre o Projeto de Lei np 1.179/93, no 1Q turno, concluindo
pela aprovação da proposição, na forma do Substitutivo nQ 1,
com as Emendas ngs 1 e 2. O Deputado Bernardo Rubinger emite
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.324/93, no lQ turno,
concluindo pela rejeição da matéria. Colocados em discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
O Deputado Roberto Amara], no exercicio da Presidência,
sendo Relator do Projeto de Lei nQ 1.441/93. no 2Q turno,
solicita prazo regimental para emitir seu parecer e, logo
apôs, passa a palavra aos seguintes Deputados, para que
emitam estes seus pareceres sobre a aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das respectivas entidades:
Deputado Raul Messias - Associação Regional das , Micro-
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Cooperativas de Produção Agrícola - ARMICOPA -, de Teôfilo
Otôni; Deputado Wanderley Ávila - Creche Comunitária Recanto
Feliz, de Belo Horizonte; Conselho Particular São Sebastião
da Sociedade São Vicente de Paula, de Tarumirim e Associação
de Garantia ao Atleta Profissional do Estado de Minas
Gerais. Submetidos a votação e discussão, 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, 4 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato - Roberto
Amaral - Raul Messias - Jaime Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.453/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em epigrafe visa a denominar Otaviano de Araújo
Magalhães a estrada que liga a cidade de Bambu! ao Sanatório
São Francisco de Assis.
Publicada em 10/5/93, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A estrada que liga a cidade de Bambui ao Sanatório São
Francisco de Assis, recentemente construída, ainda não
possui denominação oficial.
Segundo informou o Secretário de Estado Extraordinário para
Assuntos Legislativos, a Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas manifestou-se favorável à medida ora
proposta.
O projeto de lei sob comento está em conformidade com os
preceitos da Lei Estadual ng 5.378, de 3/12/69, alterada
pela Lei Estadual ng 5.378, de 31/12/59, e pela Lei ng
7.521. de 13/12/79, que versam sobre a denominação de
próprios públicos.
Compete à Assembléia Legislativa, nos termos do art. 61,

XIV, dispor sobre bens do domínio público.
Isso posto, não há óbice de natureza constitucional ou
legal que impeça a normal tramitação da presente proposição.

Conclusão
Concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei flQ 1.453/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

No 1.481193
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
o projeto de lei em epígrafe. do Deputado Péricles
Ferreira, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Pró-Fundação Universitária do Vale do
Jequitinhonha - FUNIVALE -, com sede no Município de
Diamantina.
Publicado em 19/6/93, 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 Lei ng 5.830, de 6/12/71, contém os requisitos para as
entidades serem declaradas de utilidade pública.
Tendo em vista a documentação juntada ao processo, não

encontramos óbice à normal tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.481/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - António Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.520/93
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria Elvira,

visa a declarar de utilidade pública a Federação Mineira de
Mulheres - FMM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela legalidade, pela
constitucionalidade e pela juridicidade da proposição,
compete-nos emitir parecer sobre a matéria para o lg turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão desenvolve um trabalho de grande
importância na luta pelos direitos da mulher no que concerne
à saúde, ao trabalho, e à educação, buscando o fim de toda
e qualquer forma de discriminação.
Tem por atividade, ainda, a promoção de debates,
congressos, conferências visando à conscientização da mulher
no tocante a seus direitos e deveres como cidadã, na luta
comum pelo progresso social e pelo aprimoramento cientifico
e cultural.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.520/93, no ig turno.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Márcio Miranda, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.551/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Procurador Geral de Justiça, o Projeto de Lei
ng 1.551/93 dispõe sobre a recomposição de vencimentos e
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proventos dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público.
Publicada em 11/8/93, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A proposição em epigrafe tem por escopo reajustar os

vencimentos e proventos dos servidores do Quadro Permanente
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público nos mesmos
índices de reajustamento concedidos ao pessoal civil e
militar do Poder Executivo por meio da Lei nQ 11.114, de
7/6/93.
A iniciativa proposta é decorrente da autonomia funcional,
administrativa e financeira assegurada ao Ministério Público
pela Constituição Estadual. "ex vi" do disposto no art. 122,
1, e seu parágrafo único.
No tocante aos índices de reajuste fixados no projeto,
verificamos que atendem ao mandamento constitucional
inserido no art. 24 da Carta mineira, "in verbis":
"Art. 24 - A revisão geral da remuneração do servidor

público, sem distinção de índices entre servidor público
civil e militar, se fará sempre na mesma data".
Realizado o exame da matéria concernente aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, verifica-se que inexiste
conflito entre o projeto em pauta e a ordem jurídica.

Conclusão
Concluímos pela constitucionalidade, pela juridicidade e
pela legalidade do Projeto de Lei np 1.551/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

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

Ng 1.584/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
epigrafe objetiva criar linha de transporte rodoviário
coletivo Intermunicipal, com sede no Município de Mutum,
denominada Belo Horizonte-Durande-Mutum.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 21/8/93, a
proposição foi distribuída a esta comissão, para exame
preliminar quanto aos aspectos de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, conforme dispõe o art. 103, V,
"a". c/c o art. 195, do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de linha de transporte coletivo intermu-nicipal é

de competência do Estado-membro, conforme dispõe
expressamente o art. 10, IX, da Carta mineira, "in verbis"
"Art. 10 - Compete ao Estado:

...............................................
IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os

serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de passageiros;".
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Completando, ainda, o raciocínio, no que tange às
competências constitucionais, nos termos do art. 61, XIX, da
Constituição do Estado, cabe ao Poder Legislativo dispor
sobre o assunto:
"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62.
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado
no f 1Q do art. 25 da Constituição da República".
O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
atividade de relevante interesse para a população, pode,
portanto, ser objeto da atuação do legislador. Este,
exatamente por representar o povo de seu Estado, pela
proximidade e pelo contacto diário com a população da região
que se pretende beneficiar, reúne em si todas as condições
para saber de seus anseios e preservar-lhe os interesses.
Assim, poderá ser de iniciativa de membro desta Casa dispor
sobre a criação de linha de transporte coletivo
intermunicipal
Por uma questão de conveniência e adequação á melhor
técnica legislativa, entendemos ser necessária a
apresentação da Emenda nQ 1, a fim de que seja aprimorada a
redação do art. 2Q da proposição em tela.

Conclusão
Pelas razões acima aduzidas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
nQ 1.584/93, com a Emenda nQ 1, abaixo transcrita:

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - Os editais de concorrência para exploração da
linha rodoviária intermunicipal de que trata o artigo
anterior deverão ser efetivados por ato do Poder Executivo
Estadual
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio JCilio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.585/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
epigrafe pretende criar linha intermunicipal de transporte
coletivo rodoviário, ligando o Município de Aimorés aos de
Durandé e Belo Horizonte,
Publicada em 21/8/93, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A proposição em apreço visa a propiciar maior integração

entre os mencionados municipios, possibilitando sua expansão
e desenvolvimento.
A Constituição Estadual, em seu art. 10, IX, assim dispõe:
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"Art. 10 - Compete ao Estado:

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de passageiros;".
Cabe á Assembléia Legislativa, nos termos do hcaput do
art. 61 da Carta política mineira, dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado.
Isso posto, em face da inexistência de óbice de natureza

jurídica ou constitucional, não há impedimento à tramitação
do projeto nesta Casa.

Conclusão
Concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.585/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Maria José I-(aueisen.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.618/93
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, f lg, do Regimento

Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, cria

o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências-
Publicada em 2/9/93, foi a proposição distribuída a esta

comissão para receber parecer preliminar no que tange à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO -, de
natureza contábil, rotativo, q ue se pretende criar mediante
a aprovação da proposição em exame, virá integrar um
conjunto de medidas administrativas que visam ao fomento do
desenvolvimento econômico no Estado.
O incentivo à atividade econômica privada, mediante a
adoção de políticas públicas, constitui uma das atividades
típicas do Estado membro, ao qual compete, dentro do
espirito federativo adotado pela Carta de 1988, a promoção
de ações regionais que visem a garantir o desenvolvimento
econômico. Nesse contexto, lembramos, ainda, que o somatório
das ações estaduais tem como resultado o desenvolvimento
nacional, objetivo fundamental da República, conforme dispõe
o inciso II do art. 3g da Constituição Federal.
A proposição em exame representa, dessa forma, o exercicio,

no processo legislativo, da competência estadual e, por não
tratar de matéria reservada à iniciativa privativa de
Poderes ou órgãos da administração, nos termos do art. 66 da
Carta mineira, não encontra óbice no que tange à iniciativa
do Chefe do Poder Executivo.
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Por outro lado, foram observados os princípios gerais
estabelecidos na Lei Complementar nQ 27. de 18/1/93. que
dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos.
Apresentamos, apenas, a Emenda nQ 1, por sugestão da
Secretaria de Planejamento, a qual visa a adequar as normas
para remuneração do agente financeiro às necessidades e aos
interesses da administração.
Acatanos, ainda, por sugestão da Deputada Maria José
Haueisen, a Emenda nQ 2, que complementa as normas relativas
â gestão do fundo, contribuindo, dessa forma, para o
aperfeiçoamento do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no
1.618/93, com as Emendas ns 1 e 2.

EMENDA NQ 1
No inciso VI do art. GQ, substituam-se os termos

 

comissão de até 3% a.a ....por ....comissão de 3%
a.a ....e os termos ....ou comissão de até 2,5%..." por

ou comissão de 2,5% ....
EMENDA NQ 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- A liberação das parcelas do financiamento far-

se-á de acordo com o cronograma físico e financeiro, que
fará parte integrante do contrato realizado entre o
beneficiário e o órgão competente do fundo.
Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador fiscalizar a

execução do projeto e a aplicação dos recursos, de acordo
com o objeto do contrato.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.663193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.663/93, do Deputado Arnaldo
Canarinho, declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das
Pedras - ACAMVER -, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 23/9/93, vem o projeto a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Sociedade civil com personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores
do Vera Cruz e Riacho das Pedras tem por finalidade promover
o bem-estar e a união das comunidades de ambos os bairros,
bem como assistir as suas famílias desamparadase carentes.
Estando em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos e sendo sua diretoria constituída por pessoas idôneas e
não remuneradas pelo exercício de suas funções, entendemos
estar a proposição conforme as exigências contidas na Lei n
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5.830, de 6/12/71, que estabelece as normas pelas quais são
as sociedades declaradas de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.663/93. na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

NQ 1.679/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Grupo
Cultural Arraiá do Brejinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 25/9/93, 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
O Grupo Cultural Arraiá do Brejinho é uma entidade civil
sem fins lucrativos, dotada de personalidade juridica e em
funcionamento há mais de dois anos. Sua diretoria é
constituida de pessoas idôneas, que nada percebem pelo
exercicio dos respectivos cargos. Estão, portanto,
preenchidos os requisitos fixados pela Lei nQ 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 n
1.679/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.680/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n
1.680/93 tem por escopo declarar de utilidade pública a
Escola Especial Globo Azul, com sede no Municipio de São
Vicente de Minas
Publicada em 25/9/93, vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública.
o exame

 

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

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.680/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

Plg 1.715193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Pinto, o projeto de lei

em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa
Lar Dona Eva, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 8/10/93, 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 questão é uma sociedade civil de caráter
assistencial e beneficente, que funciona há mais de dois
anos a serviço da comunidade.
O exame da documentação anexada ao processo mostra que a
entidade tem personalidade jurídica e que sua diretoria é
formada de pessoas idóneas, que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.
Estando atendidos os requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, não encontramos óbices à normal tramitação da
matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.715/93.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
António Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Célia de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.200/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Ferraz, o Projeto de Lei nQ
1.200/92 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher - Banco da
Mulher - Seção Regional de Minas Gerais -' com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado no l Q turno, com as Emendas ngs 1 e 2 da Comissão
de Constituição e Justiça, compete-nos emitir parecer sobre
a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.
Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O objetivo precipuo da Associação Brasileira para O
Desenvolvimento da Mulher - Banco da Mulher - Seção Regional
de Minas Gerais - é promover a mulher do ponto de vista
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socioeconômico, de maneira a integrá-la na economia formal
do Pais.
Pelo desenvolvimento de atividades em várias frentes de
trabalho, com a realização de ações de grande alcance, que
muito têm beneficiado a mulher mineira, a entidade torna-se
merecedora do titulo que se lhe pretende outorgar.

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

Lei ng 1.200/92, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.200/92

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira para o
Desenvolvimento da Mulher - Banco da Mulher - Seção Regional
de Minas Gerais -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher - Banco da
Mulher - Seção Regional de Minas Gerais -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - 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 1.390/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.390/93, do Deputado Cõssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Sociedade Organizada a
Serviço da Vila Diamantina, com sede no Município de Jacui,
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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.390/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Organizada a

Serviço da Vila Diamantina, com sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Organizada a Serviço da Vila Diamantina, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.421193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.421/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a entidade
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Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, 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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.421/93
Declara de utilidade pública a entidade Guarda de São Jorge

de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993-
Roberto Amara], Presidente - João Marques, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.433193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.433/93, do Deputado Jaime Martins,
que declara de utilidade pública a entidade Belvedere
Juniors Esporte Clube, com sede no Município de Divinõpolis,
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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.433/93
Declara de utilidade pública a entidade Belvedere Juniors

Esporte Clube, com sede no Município de Divinõpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Belvedere Juniors Esporte Clube, com sede no Município de
Divinôpol is.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.436193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.436/93, do Deputado Wanderley Avila,
que declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável
Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no Município de
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Belo Horizonte, 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, 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinámos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.436/93
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Maçônica Fé e Perseverança, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Fé e Perseverança, com sede no
Municipio 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, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral , Presidente - Cõssirno Freitas, Relator -

João Marques.
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1	
Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 4649 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Apresentação de Proposições; Projetos de Lei do no 1.774 ao
1.780/93 - Requerimentos do ng 4.864 ao 4.876/93 -
Requerimentos dos Deputados José Bonifácio e Roberto
Carvalho - Comunicações; Comunicações dos Deputados João
Marques e Hely Tarquinio - Oradores Inscritos; Discursos dos
Deputados Geraldo Rezende, José Maria Pinto, José Militão,
Maria Elvira, Baldonedo Napoleão e Antônio Carlos Pereira -
Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Questões de ordem - Designação de comissões; Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.014 - Questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - Leitura de
comunicações apresentadas - Palavras do Sr. Presidente -
Requerimentos; Requerimento do Deputado José Bonifácio;
indeferimento - Requerimento do Deputado Roberto Carvalho;
deferimento - Za Fase: Discussão de proposições; Discussão,
no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.704/93; apresentação das
Emendas do ng 1 ao 4; encerramento da discussão; Questão de
ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Oilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecê -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior-

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.774193

Declara de utilidade pública o Hospital César Leite, com
sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital

César Leite, com sede no Município de Manhuaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: O Hospital César Leite é uma entidade civil
sem fins lucrativos, fundada em 29/5/27, com sede no
Município de Manhuaçu.
Tem por finalidade prestar assistência médico-hospitalar a
pacientes indigentes, particulares, conveniados ou
previdenciários, sem distinção de classe sócio-econômica,
cultura, raça, cor, sexo, idade, nacionalidade, estado
civil, crença religiosa, credo político ou filosófico.
Excetuam-se os doentes mentais e os portadores de doença
infecto-contagiosa, pois, no momento, a entidade não possui
as instalações necessárias para tratá-los. Tem também como
objetivo criar, manter, administrar e desenvolver outros
tipos de atividades compatíveis com sua finalidade básica.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI Ng 1.775193
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de
Curvelo, entidade mantenedora da Faculdade de Ciências
Humanas de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Educacional de Curvelo, entidade mantenedora da Faculdade de
Ciências Humanas de Curvelo, com sede no Município de
Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
José Renato
- 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 119 1.176193
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Deficientes
do Vale do Jequitinhonha - APRODEVAJ -, com sede no
Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha - APRDDEVAJ -, com
sede no Município de Almenara.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Associação Pró-Deficientes do Vale do
Jequitinhonha - APRODEVAJ - é uma entidade de caráter
assistencial, educacional, cultural, cuja finalidade é
atender desinteressadamente a comunidade.
Para tal, a associação mantém centros especializados de
atendimento aos deficientes, além de lutar, junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais, pela consecução da
melhoria das condições de vida dos associados.
Em funcionamento há mais de dois anos, a associação possui
diretoria formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos.
Reúne, pois, todos os requisitos necessários à declaração de
utilidade pública de entidades, motivo pelo qual acreditamos
no empenho de nossos pares para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI 119 1.777/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de
Paraopeba e Caetanópolis - ADPC -, com sede no Município de
Caetanópol is.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Diabéticos de Paraopeba e Caetanópolis - ADPC -, com
sede no Municipiode Caetanópolis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993..
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Associação dos Diabéticos de Paraopeba e
Caetanõpolls - ADPC - é uma entidade 'com personalidade



243

jurídica que tem por objetivo principal a assistência á
pessoa diabética.
No exercício de suas atividades, a associação promove ações

educativas e presta auxilio material aos mais carentes.
Cuida, ainda, da defesa dos interesses de seus associados
junto ao poder público.
Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a
instituição em apreço 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 r, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.778193
Declara de utilidade pública a Creche Vicentina do

Santíssimo Sacramento, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Vicentina do Santissimo Sacramento, 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, 10 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Creche Vicentina do Santíssimo Sacramento
objetiva a promoção de atividades filantrópicas, com
prioridade para a manutenção de creches destinadas ao
atendimento de crianças carentes.
A entidade está em funcionamento há mais de dois anos, e a

documentação anexada ao processo demonstra que ela preenche
os requisitos da Lei ng 5.830. de 6/12/71, que regula a
declaração de utilidade pública de entidades.
Pelos relevantes serviços prestados pela entidade em prol

da criança carente, acreditamos na aprovação deste projeto
por nossos 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 Ilg 1.779193
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Santana, no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Santana, com sede no Município de
Mur i aé.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
Bené Guedes
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Santana
é uma instituição de personalidade jurídica de direito
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privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivos
discutir e classificar os problemas especificas do bairro,
visando solucioná-los; elevar o nível de participação e
organização multilateral dos moradores do bairro através da
incorporação de departamento e entidades independentes;
promover convênios e outras formas de união com quaisquer
entidades, visando á realização de seus objetivos; e
promover ações educacionais, culturais, artísticas e
recreativas.
Pelo exposto, contamos com a aprovação do presente projeto

de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.780/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Desportiva do Bairro Santanense, com sede no Município de
1 taúna -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense, com sede no
Município de ttaúna.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação Comunitária e Desportiva do

Bairro Santanense é uma entidade civil sem fins lucrativos,
políticos nem religiosos. Tem por finalidade promover,
apoiar, coordenar e orientar toda e qualquer iniciativa que
vise aos desenvolvimentos social e esportivo da comunidade.
Com esse espirito, evidencia-se seu caráter de utilidade
pública, objetivamente demonstrado pela documentação anexa.
Tendo em vista os elevados fins a que se propõe a entidade,
espera-se a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.864/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
recuperação da Praça Waldemar Marques de Assis, no Município
de São Gonçalo do Pará.
NQ 4.865/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de verba para construção de escolas no Município
de Carbonita.
No 4.866/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
realização de reformas nas escolas públicas de Angustura e
Marinôpolis, no Municipio de Além Paraiba
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Ng 4.867/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
construção de uma escola agrícola no Município de Japaraíba.
(- Distribuídos á Comissão de Educação.)
No 4.868/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas á
liberação de verba para construção de casas populares no
Município de Felisburgo. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.869193, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de duas escolas, uma no Bairro Novo Horizonte e
outra no Bairro Fátima, no Município de São Gonçalo do
Sapucaí. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.870/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á ligação asfáltica entre os Municípios
de Divisa Nova e Botelho. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.871/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de um parque de exposição
com arena para rodeio no Município de Divisa Nova. (- A
Comissão de Agropecuária.
Ng 4.872/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os
Municípios de Campo do Meio e Boa Esperança.
Ng 4.873/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja construida uma ponte unindo o
Bairro Esplanada à estrada municipal que liga a Vila Cássias
à BR-116, no Município de Além Paraíba.
Ng 4.874/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMG com vistas a que
sejam instalados dois postos de telefonia rural em São
Domingos e Capoeirão, no Município de Japaraiba. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.875/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
recursos financeiros sejam aplicados no saneamento rural da
localidade de Fernão Lobo, no Município de Além Paraiba.
Ng 4.876/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CDPASA-MG com vistas a que
seja implantado um sistema de assessoria e informação junto
ás Prefeituras com o objetivo de colocar á disposição destas
um programa de estudo integrado que englobe o conjunto de
medidas enumeradas. (- .Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Do Deputado José Bonifácio, solicitando o desarquivamento

do Projeto de Lei ng 44/91.
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando a retirada de seu

nome da comissão para acompanhamento dos atos do Ministério
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Público que visam à apuração de irregularidades na
utilização de recursos repassados por esta Casa.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

João Marques e Hely Tarquinio.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, venho alertar a todos os parlamentares,
principalmente os desta Casa, contra a manobra de
multinacionais em nosso território e na reforma
constitucional que já começou na Câmara Federal. Campanhas
contra os monopólios do nosso petróleo, da energia e das
telecomunicações já estão nas ruas mostrando ao nosso povo o
prejuízo que isso vem trazendo há anos para a Nação. Isso é
una verdadeira mentira, uma verdadeira aberração contra a
economia e contra o povo.
No caso da nossa PETR0BRAS, essa empresa, em seus 40 anos
de existência, tem sido um dos pilares do nosso
desenvolvimento econômico e tecnológico. Ela investe 50% a
mais em tecnologia do que todas as empresas privadas do
Pis.
E a maior empresa do hemisfério sul, uma das maiores do

setor, o 8Q parque refinador mundial, com uma capacidade de
produzir 1.388.000 barris por dia. Suas reservas provadas
chegam a 8 bilhões de barris de petróleo, equivalentes ás da
SHELL e ás da ESS0, as duas maiores empresas petroliferas do
mundo, somando um patrimônio de US$160.000.000.000,00. A
tecnologia de exploração empregada pela PETROBRAS para
extração de petróleo submarino, a mais avançada do mundo,
foi totalmente desenvolvida em universidades brasileiras.
Seu indice de acerto em perfuração é de 30.2% no mar e
35,8% na terra, enquanto a média mundial é de 10%. A
PETROBRAS, hoje, tem uma tecnologia de vanguarda na
exploração em águas profundas, com 12 recordes mundiais
batidos na bacia de Campos Por esses recordes, recebeu o
"Distinguish Achievement Award", considerado o "Prémio
Nobel" da tecnologia na área do petróleo, como a empresa que
mais contribuiu para o desenvolvimento da prospecção
marítima- Além disso, a PETROBRAS adquire 90% dos seus
equipamentos; materiais e serviços, de que necessita, no
nosso mercado, o que faz crescer a indústria de bens de
capital.
Lembro que a nossa economia tem sido caracterizada, nos
últimos anos, por um cenário de recessão e de
recrudescimento do processo inflacionário. Apesar disso, a
nossa PETRDBRAS mantém-se - como 17 maior empresa de petróleo
do mundo e, segundo a revista especializada "Petroleum
Intellingence Weekly", é a empresa de petróleo que mais
cresceu no mundo a partir de 1987, considerando-se a
produção de óleo e gás, crescimento das reservas e refinação
de óleo.
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Os reflexos da atuação da PETROBRÁS na economia nacional
são consideráveis. Em 1992, o Pais deixou de gastar
US$9.200.000.000,00, em decorrência de suas atividades.
Desde 1987, esse valor chega a US$55.500.000.000,00,
equivalente à metade da divida externa do Brasil. O
investimento total da companhia em 1992 foi de
US$2.200.000.000,00, estando previstos US$2.600.000. 000,00
para 1993. Seus investimentos em pesquisas e desenvolvimento
passaram de US$82.500.000,00 em 1987, para US$112.500.000,00
em 1992, alcançando cerca de 1% do faturamento da companhia.
Ressalte-se, ainda, que a PETROBRAS não recebe nenhuma
quantia do Tesouro Nacional, sendo, pelo contrário, sua
credora em mais de US$4.000.000.000,00. Seus recursos são
próprios, oriundos da venda de seus produtos, cujos preços
são fixados pelo Governo.
A PETROBRAS gera direta e indiretamente mais de 1 milhão de
empregos no Pais. Em 1992, os impostos, inclusive
"royalties", taxas e contribuições geradas alcançaram a
cifra de US$4.300.000.000,00. A participação no P18
industrial é de cerca de 10%, e 90% de suas compras são
encomendadas á indústria nacional, como já mencionei.
Ao lado de sua atividade industrial e dos programas
internos ligados á preservação do meio ambiente, a PETROBRAS
vem desenvolvendo inúmeros projetos de incentivos à vida
natural, à preservação de espécies ameaçadas de extinção, á
cultura, ao esporte, à qualidade de bens e serviços e à
comunidade.
Na área de distribuição e concorrência, o mercado de

atuação da PETROBRAS, em especial o dos postos revendedores
na área de distribuição, é caracterizado por forte
concorrência entre empresas de grande porte e de experiência
internacional. A partir do inicio do processo de
desregulamentação do setor, que tornou possível a variação
de preços dos combustíveis e lubrificantes nas vendas
finais, a competição acirrou-se, inclusive com a abertura de
novos postos e com a entrada de novas distribuidoras no
mercado.
Atualmente, a PETROBRAS vem selecionando os investimentos a

serem efetuados na área de distribuição, de acordo com a
rentabilidade definida para cada segmento de mercado em que
atua.
A PETROBRAS é a la no "ranking" de distribuição de
derivados de petróleo no Brasil, com cerca de 36,4% do
mercado.
Essa estatal possui 7.032 postos, sendo 1.904 rodoviários,

destinados a motoristas de veículos pesados, 4.996 urbanos,
para motoristas de veículos leves e 132 postos flutuantes,
para embarcações.
E essa a estatal que estão querendo vender. Uma empresa

altamente lucrativa para um Pais falido como o nosso.
É essa a empresa que estão querendo entregar ás poucas

empresas que dominam o mundo na área do petróleo. Não
podemos ficar na mão dessas multinacionais que comandam o
mercado internacional.
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Lembro, senhores e senhoras, que, no mundo, o petróleo e O
gás representam cerca de 50% da oferta de energia, e não se
conhecem ainda alternativas técnicas ou econômicas capazes
de substitui-]os.
Na recente Guerra do Golfo, todos os países militar e
economicamente fortes se uniram para impedir a expansão do
Iraque sobre o Kuwait. O Iraque possui 9,9% das reservas
mundiais de petróleo; o Kuwait, 9,3%. Seus vizinhos, Arábia
Saudita, com 25,6%, Irá, com 9,2%, e Abu Dabi, com 9,2%,
completam o cenário geoeconômico da guerra de 1990 e de
outras guerras do passado.
As jazidas de petróleo, que garantem o suprimento do
mercado mundial, concentram-se em poucos países, como já
citei acima e mais a Libia, a Nigéria, a Argélia, a
Venezuela e o México. Nesses países, ocorre o domínio
absoluto do Estado sobre os negócios do petróleo. Mais
ainda, os países grandes exportadores associam-se na
Organização dos Países Exportadores de Petróleo - DPEP - e
fixam quotas de produção visando manter seu preço no valor
desejado e negociado no cartel. Já a distribuição de
derivados de petróleo é um negócio, no plano mundial e
excetuando-se as empresas estatais, concentrado em não mais
do que 10 grandes empresas, entre elas a RD-SHELL, ESSO,
TEXACO, MOBIL, CHEVRON, BP, ATLANTIC.
Dentro desse contexto, observa-se que ocorre um fechamento
do setor de petróleo em volta de multinacionais e
transnacionais privadas detentoras de gigantescas e sempre
crescente capitalização econômica, tecnológica e política e
de grandes estatais que se desenvolvem no mesmo sentido. Por
vezes, essas megaempresas associam-se em alguns projetos
específicos ou assumem posições naqueles países que, por não
terem condições económicas ou tecnológicas e até mesmo
políticas de resolver seus problemas de abastecimento, abrem
seu setor de petróleo, entregando de mão beijada suas
jazidas ou o seu mercado.
Diferentemente de todos os países, o Brasil apresenta-se,

na área do petróleo, numa situação específica, sob controle
e em condições de autodeterminação no que concerne á
indústria petrolífera. Detém reservas crescentes de petróleo
e gás que garantem a auto-suficiência em energia, bastando
dar seqüéncia aos projetos em andamento na sua estatal
PETROBRAS. Detém tecnologia de ponta em todos os ramos do
setor petrolífero e já é exportador de tecnologia. Possui um
mercado significativo, e os custos envolvidos na atividade
são compatíveis com os custos internacionais. Os preços dos
produtos da PETROBRAS, hoje, estão muito abaixo dos
internacionais.
As refinarias, os campos de petróleo, os navios estão em
linha com o que qualquer multinacional dispõe de melhor e
estão tecnologicamente atualizados.
A PETROBRAS tem estrutura comercial, industrial e de
pesquisa capaz de conduzir quaisquer atividades na área de
petróleo. Dispõe de quadro técnico, gerencial,
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administrativo e operacional treinado e motivado para
cumprir a missão de bem abastecer o Pais.
A PETROBRAS já atua em vários países e, assim, está a par
do que ocorre no mundo em termos de comércio e
desenvolvimento tecnológico, estando ainda a par dos
parâmetros internacionais de produtividade.
As reservas de óleo e gás no Brasil são superiores ás da

maioria das empresas multinacionais privadas. E, além disso,
a questão do monopólio da PETROBRAS é fundamental é uma
questão de segurança nacional.
Ainda no mês passado, um jornal argentino me chamou a
atenção. A manchete era a seguinte: "Menem qualifica de
desleais as empresas petrolíferas que aumentaram os preços
das gasolinas. A manchete desse jornal demonstra que o
futuro do Brasil, sem a PETROBRAS, poderá ser esse. O
descontrole, o cartel das multinacionais mandando no Brasil.
Queria encerrar aplaudindo e pedindo apoio á União Mineira
em Defesa da PETROBRAS. Sou a favor do monopólio em defesa
do petróleo e da PETROBRAS. Peço aos Deputados Federais do
meu Estado que entrem nesta luta, independente de partido ou
de ideologia política, e que não revoguem o art. 177 da
nossa Constituição, Que garante o monopólio estatal de
petróleo e a manutenção da PETROBRAS como estatal. Vou mais
além, defendo também os monopólios estatais da energia
elétrica e das telecomunicações. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
o Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, no dia 26 de setembro do corrente ano, sábado, um
incêndio de significativas proporções e ponderáveis
conseqüências econômicas lavrou, soberano, no CEASA, um
conjunto de galpões e lojas localizadas no vizinho Município
de Contagem.
Ao tomarmos conhecimento, por meio da imprensa da Capital,
do infausto sinistro, fomos presa de um profundo sentimento
de indignação contra os administradores daquele empório
alimentador do nosso comércio varejista.
Apesar do esforço titânico dos soldados do Corpo de
Bombeiros no sentido de debelá-las, as chamas da
irresponsabilidade devoravam tudo que se encontrava em sua
frente. Com pouco tempo, e na ausência dos combatentes do
fogo, as telhas de amianto da cobertura do galpão ng 1, as
instalações físicas de suas lojas, géneros alimentícios e
material inflamável transformaram-se em imprestáveis montes
de carvão.
José Antônio, proprietário de uma distribuidora, denunciou

aos meios de comunicação que o incêndio teria sido provocado
por um curto-circuito na rede elétrica da construção.
Estando a sua loja coberta apenas por seguro parcial, ele
sofreu um prejuízo orçado em mais de US$500.000,00.
Renato Lopes Tapada, outro proprietário, apontou a
administração do CEASA como uma das responsáveis pelo
sinistro. Segundo o atacadista, o projeto que previa a



250

construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros naquele
local ficou completamente esquecido na gaveta.
Ao longo de seus 20 anos de funcionamento precário, uma
série de incêndios - de conseqüências econômicas menos
desastrosas, é verdade - já havia intranqüilizado os
comerciantes daquele entreposto. Entretanto, numa cabal
demonstração de incompetência administrativa, os
responsáveis pelo funcionamento do CEASA não tomaram as
medidas necessárias para Impedir a recente catástrofe. A
época, apesar dos incêndios precursores, não se cogitou na
adoção de um sistema moderno de combate ao fogo nas
dependências daquela central de abastecimento. Não se
estabeleceu a prática de vistorias gerais e periódicas na
sua instalação elétrica. Como sabemos, fios desencapados e
animais pequenos, como ratos e insetos, são fatores que,
conjugados, provocam o fechamento da corrente elétrica.
E devido a descuidos como esses que a expressão "o Estado é
um mau administrador" ganha, a cada dia que passa, foro de
verdade em nosso Pais. Advogamos, com a veemência que
caracteriza os nossos pronunciamentos nesta Assembléia, que
o CEASA seja administrado por elementos oriundos da
iniciativa privada.
No sistema que adotamos, os empresários são os verdadeiros
autores do progresso econômico e social de nosso País. O
descortino e a visão de futuro dos nossos homens de negócios
são inegáveis. Preconizamos, portanto, que aquele entreposto
comercial passe aos seus cuidados o mais rapidamente
possivel
Não mais queremos ocupar esta tribuna para lamentar a ruma

econômica dos comerciantes do CEASA.
Recentemente, homens, mulheres e crianças de boa vontade
mobilizaram-se para, com seus donativos em gêneros
alimentícios, mitigar a fome de nossos irmãos brasileiros.
Como é público e notório, mercê da perversa recessão
econômica que estrangula a nossa economia, um sem-número de
compatriotas ainda não encontrou o lugar que lhe cabe no
mercado de trabalho.
Por outro lado, as forças vivas da sociedade brasileira
estão engajadas numa guerra sem quartel contra o
desperdício, vale dizer, a favor da racionalização de nossa
economia. Somente quando ganhamos essa batalha colocaremos
o Brasil na trilha dos países do Primeiro Mundo
Entretanto, inexplicavelmente, o incêndio que Irrompeu nas

dependências do CEASA destruiu toneladas e mais toneladas de
gêneros alimentícios. Deixou atrás de si danos calculados em
mais de Cr$1.000.000.000,00, comerciantes desalojados e
arruinados, soldados do Corpo de Bombeiros queimados pelas
chamas.
Lamentando tudo isso, ao terminar esta alocução, queremos
manifestar a nossa satisfação pelo fato de que, naquele
sábado, poucos clientes e funcionários se encontravam no
palco da tragédia econômica. Caso contrário, talvez
estivéssemos aqui a lamentar a perda de preciosas vidas
humanas.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs.Deputados,
ontem a Deputada Maria Elvira ocupou esta tribuna para
solicitar a abertura de uma comissão parlamentar de
inquérito para investigar as atividades da Escola Sindical 7
de Outubro. O requerimento da Deputada não obteve as
assinaturas necessárias. Nós ontem ocupamos o microfone do
Plenário para solicitar ao Sr. Presidente que também
enviasse ao Ministério Público as denúncias que a Deputada
Maria Elvira fez. Nós achamos importante que essa decisão
seja tomada pela Casa, porque o envio das denúncias ao
Ministério Público é queimar etapas.
Nós, no Governo Newton Cardoso, fomos protagonistas, junto

com Deputados do PFL e do PT, de diversas CPIs, relacionadas
com diversas irregularidades praticadas pelo ex-Governador
Newton Cardoso. E, naquela oportunidade, todos nós
acreditamos que, depois da CPI, o Ministério Público era o
melhor caminho para levar as denúncias apuradas pela CPI.
Ainda ontem, nós ouvimos que os Procuradores estão em Araxá
apurando as denúncias formuladas pelo Deputado Carlão.
Acreditamos que o Ministério Público é a instituição correta
para investigar essas denúncias que ocorrem na Assembléia
Legislativa. Por isso, estou dirigindo ao Presidente da Casa
o seguinte requerimento. (- Lê:)

"Requerimento
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental,

solicita a v. Exa. seja encaminhada ao Ministério Público a
denúncia de possíveis irregularidades praticadas pela Escola
Sindical 7 de Outubro na aplicação de subvenções sociais,
conforme solicitação da Deputada Maria Elvira, na reunião
ordinária desta Casa de 9 do corrente, ao justificar seu
pedido de constituição de CPI, não recebido pela Mesa por
insuficiência do número de assinaturas regimentalmente
exigido.
Solicita, outrossim, que a investigação, ora em curso, pelo

Ministério Público também contemple, em sua abrangência, o
exame da utilização de recursos oriundos de subvenções
sociais destinadas a outras entidades sociais, como, por
exemplo, a Central única dos Trabalhadores - CUT.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
José Militão
Gostaríamos também de fazer uma proposta para que esta

Assembléia pudesse, em reunião suprapartidária, composta por
todos os Deputados da Casa, fazer com que toda a sociedade
ficasse envolvida nesse processo de moralização da coisa
pública, do dinheiro público Não é possível que hoje
somente os Deputados sejam tachados de ladrões,
malversadores da coisa pública e do dinheiro público, sendo
que temos, em toda a sociedade, pessoas que sonegam
impostos, corrompem, empreiteiros que procuram o Executivo e
o Legislativo para obter vantagens em suas obras públicas,
enfim, temos toda uma sociedade envolvida num processo de
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corrupção. É preciso que se tomem medidas urgentes para que
esses crimes não tenham mais a complacência da Justiça e da
sociedade. Enquanto assistimos a tudo isso acontecer,
milhares e milhares de pessoas não têm o que comer e não têm
onde morar. E preciso que esses crimes sejam qualificados de
inafiançáveis, como é hoje o crime de matar um animal. Esses
crimes devem ser punidos em ritos sumários para que as
pessoas possam ser julgadas rapidamente, como o foram Paulo
César Farias e Fernando Collor. A sociedade precisa assistir
á punição desses infratores em rito sumário de crime
inafiançável para que eles não voltem a Prejudicá-la.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, Deputada Maria José Haueisen, senhores e senhoras
presentes nas galerias, profissionais da imprensa,
funcionários que nos escutam nos Gabinetes. Gostaria de
dizer hoje, nesta tarde, que encaminhei, desta tribuna, uma
solicitação de denúncia contra a Escola Sindical Sete de
Outubro. Essa denúncia é mais uma das que se encontram nesta
Casa e que foram apresentadas pela Bancada do PT, portanto,
dentro do espirito que nortela o comportamento dos
brasileiros. E uma denúncia normal, democrática. Talvez,
muitos possam discutir e não agradar da metodologia proposta
para se apurar essa denúncia, que foi uma CPI.
Queria comentar as palavras de alguns dos Deputados da
Bancada do PT que, realmente, me impressionaram. Gostaria de
dizer que me senti realmente patrulhada pela forma como eles
agiram. Por exemplo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, médico
de Uberaba, por quem tenho o maior respeito, chegou ao ponto
de dizer que a minha denúncia era sórdida, não tinha
cabimento, como se qualquer denúncia não fosse
democraticamente aceita pelo Plenário para ser apurada.
Considerei seu comportamento bastante estranho diante do
espirito que norteia esta Casa e o Brasil. D Deputado
Antõnio Carlos Pereira, Carlão, chegou a dizer que eu estava
tirando uma carta da manga porque havia assinado a CPI
proposta por ele e que, agora, estaria tentando desviar a
atenção da imprensa e da opinião pública daquela CPI.
Concordo que, talvez, a CPI não fosse o Instrumento
adequado. Naquele momento, a denúncia contra a Escola
Sindical Sete de Outubro poderia estar no bojo de uma CPI
maior, proposta por todos nós e pelo grupo que assinou o
pedido de instalação da CPI.
Mas, o fato de questionar ou duvidar do meu direito como
Deputada do Estado de Minas Gerais, de colocar os holofotes,
chamar as atenções deste Plenário e desta Casa para o que
acontece em outras instituições que foram denunciadas
causou-me muita espécie.
Analisando o assunto, de ontem para hoje, conversando com
meu travesseiro, achei que deveria colocar aqui este meu
sentimento. O Deputado Fuzatto veio a esta tribuna e disse
que eu estava acendendo uma vela para Deus e outra para o
diabo. Tanto não é assim que um companheiro que não é mais
da Bancada do PT, mas pertence ao mesmo grupo, o Deputado
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Raul Messias, do P55 - dos mais respeitados desta Casa -
também teve o mesmo comportamento. Assinou a CPI, mas, nem
por isso, deixou de apoiar o requerimento do Deputado Ermano
Batista, solicitando a participação do Ministério Público
para investigar as denúncias apresentadas.
Então, gostaria de dizer aos companheiros aqui presentes e

á Bancada do Partido dos Trabalhadores que não há nada de
anormal, nada de questionável no meu comportamento, quando
denuncio ou questiono um fato acontecido, que foi o envio
de verbas de subvenção social para uma escola sindical.
Inclusive, quero reiterar e repetir aqui o que eu disse

ontem. Existem vários critérios a serem analisados numa
denúncia, incluindo os de moralidade. Trouxe aqui um recorte
do "Jornal do Brasil" e que é uma das melhores reportagens
que já vi sobre os sindicatos no Brasil, em que as centrais
sindicais, entre elas a CUT, que é a maior e a mais
importante deste Pais, arrecadará neste ano de 93
US$31.500.000,00. E muito dinheiro. Com esse montante
acredito que a CUT não precisaria de dinheiro de subvenção
social da Assembléia Legislativa de Minas para manter escola
sindical. Mesmo que essa escola sindical esteja deficitária,
ela deveria recorrer á CUT, que é unia entidade rica,
poderosa, com braços em todo o Brasil, como todos sabem. A
CUT merece de todos nós o maior respeito, porque sindicato
deve ser coisa séria. Sindicato deve representar os
interesses dos operários e trabalhadores brasileiros. Ainda
mais que, todos os anos, é recolhida a contribuição
sindical. Hoje, é muito questionada a obrigatoriedade dessa
contribuição sindical. Particularmente, também questiono a
obrigatoriedade desse imposto. No meu entender, deveria
pagá-lo quem quisesse. Caberia aos sindicatos convencer e
mobilizar a opinião de seus sindicalizados para que pagassem
essa contribuição.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito até que se
possa questionar a CPI, mas questionar a minha denúncia e
colocar aqui que isso foi "carta de manga" ou denúncia
sórdida, é um erro, pois, parece-me, a pimenta só arde nos
olhos da gente; nos olhos dos outros, não-
0 direito é o mesmo, tanto do PT como de todos os partidos,
doa a quem doer. Voltarei a esta tribuna, porque só hoje
tive a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o
assunto.
Com relação à LD0, para mim pairam dúvidas. A LD0 de 91 e a

de 93 têm algumas diferenças e muitas semelhanças. O art. 12
diz o seguinte: ".. Não poderá ser destinado recurso para
atender despesas com clube e/ou associação de servidores ou
entidade congênere".
Existem diversas interpretações a respeito das entidades
de que fala a lei, e uma escola sindical pode ser uma
dessas entidades, já que trata de assuntos ligados a
servidores. Uma dúvida, porém, paira no ar.
Em 1993, tivemos esse assunto mais aclarado, quando a Mesa
decidiu que clubes, sindicatos e outras entidades não mais
poderiam receber verbas provenientes da ASFAS. Com  relação a
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1990 e 1991 ficam essas dúvidas a respeito da juridicidade e
legalidade dessa prática.
Quero encerrar, Sr. Presidente, esta triste novela em que
vivemos um capitulo a cada dia relativo à corrupção dos
poderes públicos. Na Itália, a operação 'mãos limpas!! partiu
do Judiciário e aqui precisamos tomar providências. Foi por
esse motivo que levantei, ontem, a questão do sindicato. Os
sindicatos são poderosos, arrecadam muito dinheiro e
precisam prestar contas.
Na próxima semana, aqui traremos uma denúncia, mostrando

que o que vem acontecendo é muito mais sério do que alguns
pensam. Muito obrigada.
- Os Deputados Baldonedo Napoleão e Antônio Carlos Pereira

proferem discursos, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, eu
quero solicitar desta Presidência informações acerca de
alguns requerimentos que foram encaminhados e que não foram,
sequer, colocados em votação. O primeiro deles é dirigido á
Secretaria de Assuntos Municipais, em que solicitamos
informações acerca das entidades que integram o Programa
Pró-Comunidade e o Programa PADEM, no período de 1990 a
1993. O segundo é um requerimento de teor semelhante, que
deveria ter sido encaminhado ao Tribunal de Contas. O
terceiro - parece-nos que não deveria ser nem objeto de
votação, uma vez que são informações públicas - é a
solicitação de prestação de contas da ASFAS no período de
1990, 1991 e 1992, já de posse da Mesa e já aprovada. E o
quarto requerimento solicita informações sobre identificação
de entidades com nome, endereço, nomes dos responsáveis,
valor das dotações recebidas, datas e o Deputado que fez a
respectiva indicação. Como existe resolução da própria Mesa,
ontem apresentada, no sentido de que seja tornado público,
mesmo porque não há argumentos para não se darem tais
informações, pois são Informações públicas, entendemos
também que essas informações nos deveriam ser enviadas.
O Sr. Presidente - Em resposta à questão de ordem suscitada
pelo Deputado Antônio Carlos Pereira, esta Presidência tem a
informar que já solicitou da assessoria as informações
pertinentes e que, oportunamente, responderá ao nobre
Deputado. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la 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
extraordinária.

Questões de Ordem
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, eu gostaria,
também, de fazer alguns esclarecimentos, em resposta ás
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palavras do Deputado Antônio Carlos Pereira, quando ele
afirmou que todos temos que ter cuidado. Isso é uma coisa
lógica. E extremamente importante que a postura de cada
Deputado, ao oferecer denúncias, seja de cuidado. Sempre
tentei ser cuidadosa. Quando deparei com essa denúncia de
que, praticamente, todos os Deputados do PT, em determinado
ano, jogaram grande parte de sua subvenção na escola
sindical, realmente, me causou espécie - coisa que já
declarei aqui, na tarde de ontem -, principalmente porque
essas verbas são para manutenção e custeio de uma
instituição.
Essas duas verbas citadas no "Minas Gerais" pelo Deputado

Antônio Carlos Pereira - e eu poderia, inclusive, comprovar
- são destinadas a eventos culturais: por via de regra,
patrocinava-se algum espetáculo ou evento cultural,
recebendo pessoas de fora de Minas Gerais. Essa destinação
tem um caráter cultural, que está explicito na LDD.
Freqúentemente, o Deputado Raul Messias defende aqui a
cultura, a música, o canto coral, e eu, de minha parte,
também contribui para que a Federação Mineira de Corais
realizasse um evento em Belo Horizonte, trazendo corais de
todo o Brasil, com a tarefa de cantar para todo o povo
mineiro, em congraçamento. Com relação ao apoio e incentivo
a esses eventos culturais, não vejo absolutamente nada que
possa ser atacado, mas a verba que todos os componentes da
Bancada do PT têm concedido é para custeio, para manutenção.
Se formos aprofundar essa investigação, iremos encontrar
gastos com gasolina, conserto de automóvel e diárias, com o
que não concordo. Acho que verba de subvenção não é para
isso.
Se o Deputado analisar as contas que vamos apresentar, vai
perceber que ajudei um grupo teatral a se apresentar aqui,
na Assembléia, para as crianças das escolas municipais de
Belo Horizonte. Esses meninos nunca haviam assistido a uma
peça de teatro na vida; eles nem sabem que isso existe. Além
de conhecerem a Assembléia, essas crianças assistiram a uma
peça de teatro infantil, que foi algo que enriqueceu a vida
delas. Estiveram presentes dezenas de escolas municipais de
Selo Horizonte. Não venham me dizer que isso está errado,
porque não só valorizamos as crianças e auxiliamos a
educação como também incentivamos a produção cultural de
teatro em Minas Gerais. isto é uma coisa. Porém, utilizar
verba de custeio para pagar mão-de-obra, gasolina, conserto
de automóvel, viagens e diárias, eu, realmente, continuo
discordando, Deputado.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Primeiramente, eu
queria insistir quanto aos requerimentos. A Presidência se
pronunciou, dizendo que, oportunamente, serei informadá, mas
notem bem: estou pedindo informações que são públicas. As
prestações de contas estão na Assembléia. Eu poderia,
simplesmente, subir até o andar respectivo e solicitá-las.
Quis ser cortês, formal, um pouco educado, digamos assim. O
que não é razoável é que, em nome dessa minha cordialidade,
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eu tenha que esperar 10 ou 20 dias para receber uma
informação que é pública.
No que diz respeito á relação de entidades beneficiadas
pela Deputada Maria Elvira, há uma que se chama Associação
Federativa de Empresas de Turismo do Brasil . E uma entidade
privada, e, até onde me consta, essas empresas têm uma
situação econômica excelente. Temos, aí, um caso típico em
que o recurso público está financiando a iniciativa privada.
Quanto aos corais, sou solidário com a Deputada. Acho que o
Estado tem que incentivar a cultura. Mas não 4 disso que se
trata aqui. Trata-se de recursos públicos subvencionando
grandes empresas, grandes grupos econômicos e oligopólios.
Esses recursos são da população e deveriam estar
subvencionando as carências desse povo. No entanto, esses
recursos estão sendo destinados a empresas ricas. Ou não me
diga que as empresas de turismo são pobres e estão á beira
da falência. E, se estiverem, para quem, como a senhora,
defende o neoliberalismo, as forças vivas do mercado
resolvem o problema, eles que resolvam os seus problemas. E
isso que está em pauta, a opção de classe. Na verdade, a
senhora, na Assembléia, em dimensões menores e inibida,
também subvenciona entidades ricas, como a Associação
Federativa das Empresas de Turismo do Brasil e a Associação
Brasileira de Relações Públicas, Seção de Minas Gerais. O
melhor seria fazermos uma CPI, para apurar todas essas
questões. Muito obrigado.
A Deputada Maria Elvira - Quanto á CPI, assinei o
requerimento para sua instalação. Conte com o meu apoio.
Mas, quero dizer aos ilustres colegas que a Associação
Brasileira de Relações Públicas - Seção Minas Gerais - está
literalmente quebrada. Trata-se de uma entidade de
utilidade pública cuja diretoria não recebe remuneração. Em
outra reunião trarei mais informações. Gostaria, ainda, de
dizer ao Deputado Antônio Carlos Pereira que nós
trabalhamos, há vários anos, com subvenções sociais.
Inclusive vou dar-me ao trabalho de checar essas verbas.
Mas, tenho quase certeza de que elas foram usadas para
patrocinar um evento de caráter cultural. Foi uma
apresentação mineira de caráter nacional. V. Exa. disse que
essas empresas de turismo são poderosas. Isso não
corresponde à verdade. Aliás, as empresas de turismo em
Minas vão tão bem que a cada dia fecham uma. Realmente o
povo já tem mais dinheiro para viajar ou para ir a
restaurantes. A crise atingiu os hotéis, restaurantes,
agências de turismo e transportadoras. Lamento que o Ilustre
Deputado esteja comparando as pequenas agências de turismo
de Minas com as de outros Estados. Em Minas, pode haver
agências de turismo pertencentes a multinacionais que
estejam em boa situação, mas isso não nos interessa.
Respondo e repito: não se pode comparar essa situação com a
dos US$31.500.000,00 que a CUT arrecada. E um bolo de
dinheiro muito grande que vai para a CUT. Hoje o prédio da
CUT não está muito distante do prédio da FIESP. Temos visto
o dinheiro da CUT ser gasto em viagens de jatinho ou com
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caminhões de som. Neste momento há um caminhão de som da CUT
fazendo a greve da CEMIG, perto da Assembléia. Devemos tirar
o chapéu diante do aparato técnico e tecnológico que a CUT
possui. Muito obrigada.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.014, que reorganiza o IEPHA-MG e dá
outras providências. Pelo BRO: efetivos - Deputados
Sebastião Costa, Maria Elvira, Célio de Oliveira e José
Bonifácio; suplentes - Deputados Geraldo Rezende, Jorge
Hannas, Ambrõsio Pinto e Miguel Barbosa; pelo PP: efetivo -
Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado João Marques.
Designo. Ao Departamento de Comissões.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, não há
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Peço o
encerramento da reunião-
0 Deputado José Militão - Sr. Presidente, solicito seja
feita chamada para recomposição do múmero regimental.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados. Na sua
ausência, solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que faça a
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados; há

mais 13 Deputados nas comissões, o que perfaz o total de 34
Deputados. Há, portanto, número para prosseguimento da
reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados João
Marques - informando que renuncia à vaga de membro efetivo
da Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se. A
Gerência-Geral de Comissões.); Hely Tarquinio - informando
que participará das reuniões para discutir o Orçamento na
Comissão de Fiscalização Financeira, em substituição ao
Deputado Paulo Pettersen (Ciente. Cópia às Lideranças.
Designo. A Gerência-Geral de Comissões.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência dá ciência ao Plenário de que tem em mãos
requerimento do Deputado José Militão, em que solicita ao
Ministério Público que examine a utilização de recursos
oriundos de subvenções sociais destinados à Escola Sindical
7 de Outubro e a outras entidades sociais. A Presidência vai
encaminhar o requerimento a Comissão Especial de
acompanhamento das ações do Ministério Público.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio,
em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei n
44/91. A Presidência indefere o requerimento, por força do
inciso II do art. 287 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho, em que, acatando

orientação partidária, solicita a retirada de seu nome da
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recém-criada Comissão Especial para acompanhamento dos atos
do Ministério Público visando á apuração de irregularidades
na utilização de recursos repassados por esta Casa. A
Presidência defere o requerimento.

2g Fase
O Sr. Presidente - Não havendo "quorum" para votação, a

Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão
da matéria constante na pauta.

Discussão de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de

Lei ng 1.704/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos valores dos vencimentos
dos servidores do IEF, do Instituto Mineiro de Agropecuária
e da RURALMINAS e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na
forma do vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.
- Vêm à mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 1.704193
EMENDAS NQS 1 E 2

- As Emendas ngs 1 e 2. do Governador do Estado, foram
publicadas na edição de 6/11/93.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. QQ a seguinte redação:
"Art. 9 - O cargo de Motorista de Diretoria, da Fundação

Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS -, previsto no Anexo II da Lei ng 11178, de 10
de agosto de 1993, passa a ser posicionado no nivel VII,
grau L, da Tabela de Vencimento do Anexo VII desta lei.".
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993.
Romeu Queiroz

EMENDA Ng 4
Onde se lê:

"ANEXO VII
(a que se refere o art. 6g da Lei nQ de de de

1993)
FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO - RURALMINAS
TABELA DE VENCIMENTO

Vigência: Abril/93", leia-se
"ANEXO VII

(a que se refere o art. 6Q da Lei nç de de de
1993)

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO - RURALMINAS
TABELA DE VENCIMENTO

Jornada de Trabalho: 40 (Quarenta) Horas Semanais
Vigência: Abril 93".

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1993-
Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto duas emendas do Governador do
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Estado, que receberam os flQ5 1 e 2, e duas do Deputado Romeu
Queiroz, que receberam os flQ5 3 e 4.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, em virtude

da falta de "quorum" solicito a V. Exa. o encerramento, de
plano, da presente reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Não havendo
"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 11, 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 lQTURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.588193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei ora
analisado objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de
Jovens - JUPC (Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com
sede no Municipio de Timóteo.
Publicada em 28/8/93, foi a proposição encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento a sua tramitação, apresentando a
Emenda nQ 1.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Jovens - JUPC (Jovens Unidos em Prol da
Comunidade) é uma entidade civil, com personalidade
juridica, que tem por finalidade trabalhar pelo bem estar
social e cultural da comunidade.
Em Timóteo, a presença do referido grupo se evidencia pelos
relevantes serviços que presta à coletividade, o que torna a
entidade merecedora do titulo de utilidade pública.

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

nQ 1.588/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.628/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei ng
1.628/93 visa a declarar de utilidade pública o Clube de
Mães de Caputira Unidas pela Família - UNIFAM -, com sede no
Municipio de Caput ira.
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n
1, compete-nos, nos termos regimentais, emitir parecer sobre
a matéria, para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar por meio desta
proposição desenvolve meritório trabalho, na medida em que
procura conscientizar a mulher de suas prerrogativas como
cidadã e oferece auxilio às mães em seus afazeres familiares
e profissionais, mediante atividades assistenciais e
educat i vas -
E oportuno, pois, que o Clube de Mães de Caput ira Unidas
pela Família - UNIFAM - seja declarado de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.628/93, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 1.646/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca -
PROMUTUCA -, com sede no Município de Nova Lima.
Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
oportunidade em que recebeu a Emenda nQ 1, que adapta a
redação do art. 1Q do projeto à técnica legislativa, sem,
no entanto, alterar-lhe o conteúdo.
Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete-nos,

agora, apreciá-lo para o lQ turno de deliberação conclusiva,
conforme dispõe o art. 104, r, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O PROMUTUCA, sociedade civil, com personalidade jurídica,
sem finalidade lucrativa, vem realizando seus objetivos
estatutários desde sua fundação, em 1990: promove a proteção
do meio ambiente, bem como do patrimônio natural e
palsagistico do vale do Mutuca e das regiões adjacentes.
Para o cumprimento de tais objetivos, a entidade, entre

outras atividades, atua junto a instituições dos Governos
Federal, Estadual e Municipal a fim de proteger os recursos
naturais e incentivar a realização de pesquisas para maior
conhecimento científico sobre conservação ambiental.

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

do Projeto de Lei ng 1.646/93, com a Emenda ng 1.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Maria Elvira, Relatora.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.656/93
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Ouro Preto e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices à sua tramitação normal
Cabe, agora, a esta comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria, no lg turno.
Fundamentação

A entidade em análise é uma sociedade civil, que visa não
só promover a mais ampla integração entre todas as mulheres
do bairro e da região, para Incentivar a participação de
todas na luta por seus direitos, como também prestar
assistência às mulheres, aos jovens e às crianças, nas
atividades de educação, saüde, transporte e segurança.
Dessa forma, por realizar a associação um trabalho de

grande alcance social, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.656/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.167/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.167/92, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que declara de utilidade pública a Associação
Integrada dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com
sede no Município de Araxá, 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, f 1 Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.167/92
Declara de utilidade pública a Associação Integrada dos
Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com sede no
Município de Araxã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Integrada dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com
sede no Município de Araxã.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimon Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 1.197/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.197/92, do Deputado João Marques,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no Município de
Ipatinga, 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 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.197/92
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no Município de
1 pat i nga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no
Município de rpatinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Côssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Nç 1.238193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.238/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Casa da Bênção de Deus, com sede no Município de
Felixlândia, 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 NQ 1.238/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Casa

da Bênção de Deus, com sede no Município de Felixlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. IQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Casa da Bênção de Deus, com sede no Município de
Fel ixlândia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.354/93
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.354/93, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mocambinho - AC -, com sede no Distrito de
Mocambinho, Município de Porteirinha, 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 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 1.354/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Mocambinho - AC -, com sede no Distrito de Mocambinho,
Município de Porteirinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mocambinho - AC -, com sede no Distrito de
Mocambinho, Município de Porteirinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.355/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.355/93, do Deputado Cõssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora
Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de Boa Vista, com
sede no Município de Jacui. 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.355193
Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora
Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de Boa Vista, com
sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora Aparecida dos Pequenos Produtores Rurais de
Boa Vista, com sede no Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Càssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.381/93
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Comissão de Redação
o Projeto de Lei ng 1.381/93, de autoria do Deputado José
Laviola, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Tumiritinga, com sede no Município de
Tumiritinga, 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.381193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Tumiritinga, com sede no Município de Tumiritinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Tumiritinga, com sede no Município de
Tuni ri ti nga -
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.383/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.383/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que declara de utilidade pública a Creche Escola
Semente do Amanhã - ESAL - CRECHE -, com sede no Município
de Lavras, 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 1.383/93
Declara de utilidade pública a Creche Escola Semente do

Amanhã - ESAL - CRECHE -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Escola Semente do Amanhã - ESAL - CRECHE -, 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 Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques. Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.385/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.385/93, da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
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Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Andrelândia, 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 NQ 1.385/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Andrelândia
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima. com  sede no
Município de Andrelândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Aru SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI

NO 1.387/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.387/93, do Deputado Homero Duarte,
que declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de
Assistência aos Necessitados - AMAN -, com sede no Município
de Alfenas, 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, ig, 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 1.387/93
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de

Assistência aos Necessitados - AMAN -, com sede no Município
de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mantenedora de Assistência aos Necessitados - AMAN -, com
sede no Município de Alfenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral. Presidente - João Marques, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.389/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.389/93, do Deputado Côssimo Freitas,
que declara de utilidade pública o Conselho de
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Desenvolvimento de Santa Cruz, com sede no Município de
Jacui, 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 1.389/93

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
de Santa Cruz, com sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento de Santa Cruz, com sede no Município de
Jacui
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.411193
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.411/93, de autoria do Deputado José
Laviola, que declara de utilidade pública a Associação
Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba, 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, § lo. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.411193
Declara de utilidade pública a Associação Riopombense de

Proteção e Assistência a Menores Abandonados - ARPAMA -, com
sede no Município de Rio Pomba
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral • Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.412/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.412/93, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que declara de utilidade pública a entidade Movimento
dos Sem Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no Município de
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Uberaba, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no l
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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.412193
Declara de utilidade pública a entidade Movimento dos Sem

Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Movimento dos Sem Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no
Municipio de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Cõssimo Freltas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.415/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.415/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Obreiros da Paz nQ 13, com sede no Municipio de Cataguases,
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, g 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 No 1.415/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Paz nQ 13. com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Obreiros da Paz nQ 13, com sede no Municiplo de
Cataguases.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - João Marques, Relator -

Côssimo Freitas. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.416/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.416/93. do Deputado Mílton Salles,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
de Açucena - AMORA -, com sede no Município de Açucera, 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, 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 Plg 1.416/93
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de

Açucena - AMORA -, com sede no Município de Açucena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Moradores de Açucena - AMORA -, com sede no Município de
Açucena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -
Cõssimo Freitas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.422193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.422/93, do Deputado José Bonifácio,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Santa Matilde, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete, 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, 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 NQ 1.422193
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Santa Matilde, com sede no Município de Conselheiro
La? aiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques. Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.423/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.423/93, da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Catuni, com sede no Distrito de Catuni,
Município de Francisco Sá, 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, 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 No 1.423/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Catuni, com sede no Distrito de Catuni,
Município de Francisco Sã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Catuni, com sede no Distrito
de Catuni, Município de Francisco Sã.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - João Marques, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.425193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.425/93, do Deputado Homero Duarte,
que declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança,
com sede no Município de Campanha, 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, 6 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 1.425/93
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança,

com sede no Município de Campanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Casa da Criança, com sede no Município de Campanha.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amara] , Presidente - João Marques, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.435193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.435/93, do Deputado Wanderley Ávila,
que declara de utilidade pública a Associação Mineira dos
Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no Município de
Selo 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.435/93
Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos
Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

LEI NQ 1.438193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.438/93, do Deputado Homero Duarte,
que declara de utilidade pública a entidade Aliança Nacional
da Juventude-MG, com sede no Município de Pouso Alegre, 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 como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.438/93
Declara de utilidade pública a entidade Aliança Nacional da

Juventude-MO, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Aliança Nacional da Juventude-MO, com sede no município de
Pouso Alegre.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.440193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.440/93, do Deputado Ivo José, que
declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita
Maria da Cruz - NAEMC -, com sede no Município de Ipatinga,
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 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 1.440/93
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Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita
Maria da Cruz - NAEMC -. com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. iQ - Fica declarada de utilidade pública o Núcleo
Assistencial Espírita Maria da Cruz - NAEMC -, com sede no
Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993
Roberto Amaral Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.449/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.449/93, do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Casa da
Criança Francisca Paula de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado mos 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 1.449/93
Declara de utilidade pública a Casa da Criança Francisca

Paula de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a casa da
Criança Francisca Paula de Jesus, 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, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.455/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.455/93, do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, com sede no Município de tlicínea, 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, f 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 Ng 1.455/93
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Ilicinea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Ilicinea.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Côssimo Freitas. Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.478/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.478/93, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Federação Municipal de
Associações de Moradores e Movimentos Populares, com sede no
Municipio de lapu, 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 1.478193

Declara de utilidade pública a Federação Municipal de
Associações de Moradores e Movimentos Populares, com sede no
Municipio de lapu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Municipal de Associações de Moradores e Movimentos
Populares, com sede no Município de lapu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.485193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.485/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE -, com sede no
Municiplo de Candeias, 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, 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 NQ 1.485/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Candeias.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.488193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.488/93, do Deputado Amilcar
Padovani, que declara de utilidade pública a entidade Lar
Fraternidade Maria de Nazaré - LAFRAMN -, 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, § 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 1.488/93
Declara de utilidade pública a entidade Lar Fraternidade

Maria de Nazaré - LAFRAMN -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Lar Fraternidade Maria de Nazaré - LAFRAMN -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cãssimo Freitas, Relator -
João Marques.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.489193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.489/93, de autoria do Deputado Miguel
Barbosa, que declara de utilidade pública a Casa da Amizade
do Rotary Club Alfenas Centro e Norte, com sede no Município
de Alfenas, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no
l Q 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, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.489193
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary
Club Alfenas Centro e Norte, com sede no Município de
Al fenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade do Rotary Club Alfenas Centro e Norte, com sede no
Município de Alfenas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral Presidente - Côssimo Freitas, Relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.497193
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.497/93, do Deputado Ambróslo Pinto,
que declara de utilidade pública o Hospital Casa de Caridade
e Maternidade de Carmo de Minas, com sede no Município de
Carmo de Minas, 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, 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 1.497193
Declara de utilidade pública o Hospital Casa de Caridade e
Maternidade de Carmo de Minas, com sede no Município de
Carmo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, com sede
no Município de Carmo de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

João Marques.
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Belo Horizonte, sábado, 13 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM li DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum

- COMPARECIMENTO
A- s 14h15min, comparecem os Deputados:

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Antônio Genaro - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cássimo
Freitas - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Homero Duarte - Ibrahlm Jacob - João Batista - Jorge Eduardo
- José Braga - José Laviola - José Renato - Maria Olivia -
Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Tarcísio Henriques
- Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de amanhã. dia 12. às 9 horas.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAR, NA CIDADE DE BETIM, AS APURAÇÕES ACERCA DO
EXTERMÍNIO DE MENINOS DE RUA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Antônio
Pinheiro, Maria Olivia e Adelmo Carneiro Leão, membros da
comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o
Deputado Roberto Carvalho. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado tbrahim Jacob, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a finalidade desta reunião é
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o Relator
e programar os trabalhos. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Antônio Pinheiro para atuar como
Escrutinador. Procedendo-se á apuração dos votos, verifica-
se a eleição do Deputado Adelmo Carneiro Leão para
Presidente, com três votos e da Deputada Maria Olivia para
Vice-Presidente, também com três votos. O Deputado Ibrahim
Jacob tem um voto para Presidente, e o Deputado Antônio
Pinheiro tem um voto para Vice-Presidente. O Presidente ad
hoc" convida o Deputado Adelmo Carneiro Leão para tomar
assento à mesa, declara-o empossado e passa-lhe a direção
dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança depositada
em seu nome e dá posse à Vice-Presidente. Em seguida,
designa o Deputado Antônio Pinheiro como Relator da matéria.
A Presidência, após serem ouvidos os membros presentes,
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comunica que a comissão se reunirá ordinariamente às
quartas-feiras, às 17 horas. O Presidente indaga se alguém
gostaria de apresentar alguma proposição. O Deputado Roberto
Carvalho apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados a participar de reunião desta comissão Os
representantes da Prefeitura de Betim e da Igreja, dos quais
ele recebeu as denúncias sobre o extermínio de meninos de
rua. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência solicita ao Deputado Roberto Carvalho que
formalize a sua proposição e a encaminhe à assessoria.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 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. 10 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Pinheiro - Maria

Olivia.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas do vinte e um de outubro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Eduardo Brás, José Maria Pinto e Miguel Barbosa,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Eduardo Brás, 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 membros presentes. Em seguida, o
Presidente solicita ao Deputado Miguel Barbosa que faça a
leitura da correspondência recebida da Associação dos
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
GRANBEL-, na qual os Prefeitos desta associação demonstram,
por meio do documento Carta da GRANBEL, solidariedade ao
movimento nacional pela não-privatização da PETROBRAS e pela
manutenção do monopólio estatal do petróleo. O Presidente
determina o encaminhamento do expediente mencionado à
Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa para que dê ciência
àquela associação da manifestação de apoio desta comissão
aos termos da Carta da GRANBEL. Logo após, o Presidente
encerra a 1 parte da reunião e passa à 2a parte, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, e indaga dos Relatores
se estão em condições de emitir parecer sobre as matérias.
Com a palavra, o Deputado José Maria Pinto emite parecer
oral favorável á aprovação dos Requerimentos ngs 4.758,
4.782 e 4.799/93. 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 ng 4.780/93. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente
coloca em votação o Requerimento nQ 4.804/93, do Deputado
Mílton Salles, solicitando a inserção, nos anais da Casa, de
voto de congratulações com o Sr. Diogo Bethonico pelo seu
octogésimo aniversário, o qual é aprovado. Nada mais havendo
a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Hely Tarquínio - Ailton Vilela.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 quinze horas e cinco minutos do dia vinte e seis de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto, Alvaro
Antônio, Agostinho Patrus e Marcos Helênio, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anderson Adauto, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Agostinho Patrus que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
comunica aos parlamentares presentes o recebimento das
correspondências enviadas pelas Prefeituras Municipais de
Caldas, Andradas e Carmo do Paranaiba, em resposta à
proposta de trabalho oferecida pela comissão, no que diz
respeito às hortas comunitárias. O Presidente esclarece que
a reunião se destina a discutir os trabalhos já
desenvolvidos pela comissão e traçar as diretrizes para as
próximas reuniões. Participam dos debates os Deputados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. As
lShlBmin, o Presidente suspende os trabalhos para discutir
informalmente as propostas apresentadas pelos membros da
comissão. As 15h36min, são reabertos os trabalhos, e o
Presidente determina que a comissão se reúna
extraordinariamente nos dias 9, para que sejam ouvidos os
Presidentes da FIEMG. do Sindicato dos Bancos do Estado de
Minas Gerais e da Associação Comercial de Minas Gerais, e 10
de novembro, para discussão e aprovação do relatório final
da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca-os para
a reunião extraordinária a ser realizada no dia 9 de
novembro, terça-feira, às 16 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993
Alvaro Antônio, Presidente - Agostinho Patrus - Wanderley

Ávila.
ATA DA 51a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLtTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho,
Wilson Pires e Jaime Martins, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência faz a
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leitura de ofício em que a Coordenação Geral da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG - apresenta sugestões relativamente ao Projeto de
Lei flQ 1-616/93, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba. A seguir, o Presidente passa â discussão
e à votação de proposições da comissão e submete à
apreciação da comissão sugestões de emendas ao Orçamento do
Estado relacionadas com a FETAEMG. A comissão delibera por
formalizá-las e encaminhá-las à comissão competente. Logo
após, o Presidente passa à discussão e à votação de parecer
sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia e dispensa, com a aquiescência dos demais
membros, a leitura do parecer sobre o Projeto de Lei ng
1.189/92, no lQ turno, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Produção de Leite e Seus Derivados - Pró-Leite -
e dá outras providências, tendo em vista a distribuição de
avulsos da matéria na reunião anterior. Durante a discussão
do parecer, os Deputados Jaime Martins, Arnaldo Canarinho e
Ajalmar Silva apresentam, cada um, uma proposta de emenda.
Colocados em votação, são aprovados o parecer e as três
propostas de emenda. Na ausência do Relator, Deputado Jorge
Eduardo, a Presidência redistribui o Projeto de Lei n
1.189/92 ao Deputado Jaime Martins, para que elabore a nova
redação do parecer, nos termos do lg do art. 138 do
Regimento Interno. O Presidente suspende a reunião por 60
minutos para a elaboração da nova redação. Ao contar com a
presença dos Deputados acima mencionados, a Presidência
reabre os trabalhos e solicita ao Deputado Jaime Martins que
proceda à leitura da nova redação do parecer, na qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.189/92, na
forma do Substitutivo ng 1, com as Emendas ns 1, 2 e 3,
ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Constituição e Justiça. A seguir, o Presidente passa à
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário
da Assembléia e, nos termos da Deliberação ng 487, de 1990,
submete a votação o Requerimento ng 4815/93, que é
aprovado. 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, 11 de novembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - João Marques - Wilson Pires.
ATA DA 2? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
As dezesseis horas e quinze minutos do dia nove de novembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Wanderley Ávila e
Agostinho Patrus, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Agostinho Patrus que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
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presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir os Srs. Adauto Francisco Amara],
Superintendente Técnico do SESI, e Ismael Pontes Júnior,
Superintendente de Saúde, representantes do Dr. José Alencar
Cones da Silva. Presidente da FIEMG, e o Sr. José Mussi
Maruch, Diretor da Associação Comercial de Minas Gerais,
representante do Dr. Lúcio Marcos Bernquerer, Presidente da
referida entidade, Antes de passar a palavra aos convidados,
a Presidência comunica o recebimento de ofícios enviados
pelas Prefeituras Municipais de Piumhi, Uberlândia,
Itabira, Cambuí, Paracatu, Ferraz Vasconcelos e Joaima, nos
quais mostram interesse em concretizar a proposta de
implantação de hortas comunitárias nos municípios,
apresentada por esta comissão, O Presidente comunica,
também, o recebimento de ofício enviado pela Secretaria de
Administração em resposta ao Oficio nQ 2.383/93, desta
comissão. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao
convidado, Sr. Adauto Francisco Amaral, que fala sobre o
programa de distribuição de sopa, desenvolvido pela FIEMG,
em conjunto com o SESI-MG. A seguir, faz uso da palavra o
Sr. Ismael Pontes Júnior, que discorre sobre o Projeto Ação
Global, promovido pela Rede Globo Minas e pelo SESI-MG. Logo
após, o Presidente passa a palavra ao Sr. José Mussi Maruch.
que faz a exposição de estudos e planos de trabalho
realizados pela Associação Comercial de Minas, através do
seu Conselho de Desenvolvimento Social. A Presidência passa
á fase de debates, da qual participam os parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos representantes das entidades convidadas e dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, com a finalidade de se apreciar o
Relatório Final, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Marcos Helênio - Antônio

P i nhe i ro,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.305/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei ng 1,305/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, tem como objetivo criar linha de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal ligando os Municípios de
Cataguases e Leopoldina.
Publicada em 1Q/4/93, foi a proposição distribuída á

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 14/9/93, emitiu
parecer preliminar pela constitucionalidade, - pela
juridicidade e pela legalidade da matéria.
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Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1, hd do Regimento Interno, vem o projeto de lei em
tela a esta comissão para receber parecer quanto do mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva criar linha de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal ligando os
Municipios de Cataguases e Leopoldina, por antiga via de
acesso. Com o asfaltamento da estrada que liga Cataguases a
Leopoldina, foi desativada a linha de transporte coletivo
que passava pela Estrada da Ponte do Sabiá, o que causou
sérios transtornos às pessoas que vivem nesse trecho.
A proposição sob comento procura restabelecer o transporte

coletivo regular entre Cataguases e Leopoldina, minimizando
sobremaneira a dificil situação por que passam os moradores
daquela zona rural, que estão, hoje, completamente
desassistidos no que se refere a transporte coletivo,
principalmente os que residem na localidade denominada
Aurora.
O problema apontado está adstrito à competência do poder
público, ao qual compete solucioná-lo. O administrativista
Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Direito Administrativo
Brasileiro", lS. ed. , RT, São Paulo, 1988, p. 77, leciona o
seguinte: "Os fins da administração pública se resumem num
único objetivo: o bem comum da coletividade administrada.
Toda atividade do administrador público deve ser orientada
para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta ou
desvia, trai o mandato de que está investido, porque a
comunidade não instituiu a Administração senão como meio de
atingir o bem-estar social".
Assim, vislumbra-se que o projeto de lei em discussão está

em sintonia com o interesse público.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei ng 1.305/93.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Milton Salles, Relator -

Bernardo Rubinger - Dilzon Meio - Antônio Fuzatto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.369/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
epigrafe visa a criar uma linha de transporte rodoviário
coletivo intermunicipal ligando os Municipios de Estrela do
Indaiá e Belo Horizonte.
Publicada em 6/5/93, a proposição recebeu parecer da
Comissão de Constituição e Justiça pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Por conseguinte, o projeto foi distribuido a esta
comissão para receber parecer de mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
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A carência de linhas de transporte coletivo ligando
municípios à capital mineira tem causado muitos prejuízos
sociais e econômicos à população do interior do Estado.
Tal precariedade é um fator responsável pela desintegração

das cidades, que, isoladas, encontram grandes dificuldades
para se expandir e se desenvolver.
A iniciativa desta Casa Legislativa vem, pois, suprir as
falhas da administração pública, que não tem dado solução
adequada a esse grave problema.
Isso posto, a medida pretendida é de relevante interesse
para os futuros beneficiários da referida linha de
transporte rodoviário coletivo, razão pela qual a aprovação
da proposição em exame se justifica.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.369/93.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antônio Fuzatto, Relator -
Ermano Batista - Dilzon Melo - Bernardo Rubinger - Mílton
Sal les.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.476193

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

A proposição em exame, do Deputado José Leandro. visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Guias de
Turismo de Ouro Preto, com sede no Município de Ouro Preto.
Encaminhado o projeto á Comissão de Constituição e Justiça
para exame preliminar, esta não encontrou óbices a sua
normal tramitação. Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a
matéria para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela é pessoa jurídica e tem como finalidade
a promoção e a defesa da cultura da comunidade local.
Ademais, a instituição atua como centro de divulgação das
cidades históricas mineiras.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.476/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1993-
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.494/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, a proposição em
apreço visa a estabelecer custas e emolumentos dos cartórios
de registro civil.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em seguida, em decorrência de requerimento, passou o

projeto a tramitar em regime de urgência.
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Distribuído á Comissão de Administração Pública, esta
opinou pela aprovação da matéria, com a Emenda nQ 1.
Posteriormente, foi a proposição, a requerimento,

encaminhada á Comissão de Defesa do Consumidor, a qual se
manifestou pela sua aprovação, com a Emenda nQ 1 e as do
nQ 2 ao 4, de sua iniciativa.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, aperfeiçoada com as mencionadas
emendas, não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação. O projeto não acarreta ônus
para os cofres públicos, não havendo nenhuma repercussão no
Orçamento do Estado. A medida em tela merece, assim,
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.494/93, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública, e as do ng 2 ao 4, da
Comissão de Defesa do Consumidor.
Sala das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente João Marques, Relator -
Bernardo Rubinger - Antônio Carlos Pereira - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.513/93

Comissão de Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ivo José, propõe
seja instituído o Dia Estadual do Técnico Industrial, a ser
comemorado, anualmente, no dia 23 de setembro.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem a proposição a esta comissão para o lQ turno
de deliberação conclusiva, cumprindo disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
Compete aos técnicos industriais a execução e a condução
das atividades técnicas na indústria, orientando e
coordenando os trabalhos de manutenção de equipamentos e
instalações, bem como a prestação de assistência técnica na
compra, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados.
O técnico industrial é um profissional cuja presença se faz
sentir em todos os ramos do setor, sendo sua atuação de
inquestionável importância para a melhoria da produção e
para o desenvolvimento da economia nacional.
A proposição tem, em seu bojo, o mérito de, a par de
homenagear um segmento importante da mão-de-obra ativa do
Estado, abrir a discussão sobre a questão do ensino
profissionalizante e sua significação para o desenvolvimento
tecnológico do Estado.
Consideramos as razões acima expostas suficientemente
fortes para a inclusão do Dia do Técnico Industrial no
calendário comemorativo do Estado.

Conclusão
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Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.513/93, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Edward Abreu, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.579/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, a proposição em apreço
objetiva autorizar o Poder Executivo a anistiar faltas ao
serviço decorrentes de movimento grevista.
Publicado no 'Diário do Legislativo" do dia 20/8/93, o
projeto foi encaminhado á Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, na forma do Substitutivo ng 1.
Agora, vem a proposição a esta comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em pauta afigura-se conveniente e oportuna,
uma vez que possibilita ao Executivo mitigar, em relação ao
funcionalismo, os efeitos provocados por um dos mais longos
e contundentes movimentos grevistas já ocorridos no Estado.
Certamente, com o corte do ponto dos dias em que houve
greve, os funcionários envolvidos na mobilização já foram
devidamente punidos. Sobreleva-se, no entanto, a
sensibilidade já demonstrada pelo Executivo ao decidir
parcelar o desconto relativo ás referidas faltas em sete
vezes, o que vem permitindo a todos resgatar as suas
obrigações com a necessária dignidade.
Contudo, além do efeito financeiro advindo da situação em
pauta, outros se apresentam ao servidor, impondo-lhe uma
sobrepena que não se justifica, como o conseqüente
retardamento de sua aposentadoria, de suas progressões
funcionais, aquisição do seu direito de férias-prêmio e de
suas gratificações qüinqüenais.
Pretende-se, pois, com a medida em estudo, criar condições

para que esses desdobramentos colaterais sejam reduzidos ao
ressarcimento financeiro, que vem sendo mensalmente exigido
do servidor.

Conclusão
Por essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.579/93, na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Ermano Batista, Relator -

Dilzon Melo - Bernardo Rubinger - Antônio Fuzatto.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.461/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto em tela
autoriza,cem caráter excepcional, o parcelamento de débito
de Prefeituras Municipais com o Estado.
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No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas do ng 1
ao 3.
Agora, volta a proposição a esta comissão a fim de ser

examinada no 2g turno e elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e é parte Integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestamos anteriormente, a proposição em
análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a sua aprovação.
O parcelamento dos débitos de Prefeituras decorrentes de

execução de convênios não causará prejuizo financeiro para o
Estado, uma vez que este não deixará de receber os recursos
correspondentes a tais débitos. Ocorrerá somente que as
entradas se darão de forma parcelada e serão corrigidas
monetariamente.

Em face
Lei ng
turno.
Sala das
Célio de
Bernardo
Pereira.

Conclusão
do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
461/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ

Comissões, 11 de novembro de 1993.
Oliveira, Presidente - João Marques, Relator -

Rubinger - Sebastião costa - Antônio Carlos

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.461/93

Autoriza, em caráter excepcional, o parcelamento de débitos
de Prefeituras Municipais com o Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar os
débitos vencidos das Prefeituras Municipais decorrentes de
execução de convênios cujos valores em atraso ultrapassem
160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de
Minas Gerais - UPFMGs.
Art. 2Q - O parcelamento a que se refere o artigo anterior
não poderá exceder o prazo de 10 (dez) meses a contar da
assinatura do acordo.
§ lQ - A negociação será realizada diretamente entre o

órgão estadual credor e a Prefeitura Municipal inadimplente.
§ 2g - 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.
§ 3g - A assinatura do acordo habilita, de Imediato, o
municipio à lavratura de novos convénios em que haja a
participação financeira do Estado.
Art. 4g - O atraso na quitação de qualquer parcela mensal,
em prazo superior a 15 (quinze) dias contados da data do
vencimento, acarreta o vencimento de todas as parcelas
vencidas e vincendas, de imediato.
Art. 5Q - Na ocorrência da hipótese prevista no artigo

anterior, fica o Secretário de Estado ou dirigente do órgão
estadual conveniado a:
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- denunciar o fato ao Tribunal de Contas para tomada de
contas especial e outras providências cabíveis junto ao
Ministério Público e órgãos competentes;
II - comunicar a ocorrência á Contadoria-Geral para

cumprimento do disposto no art. 4Q desta lei.
Art. 6 - O município somente poderá se habilitar ao
parcelamento previsto nesta lei uma única vez.
Art. 7 - Compete ao Secretário de Estado ou dirigente do

órgão estadual determinar o levantamento, por município, de
todos os débitos abrangidos por esta lei, de forma a
possibilitar o cumprimento do disposto no artigo anterior.
Art. 8Q - O pagamento de cada prestação mensal dará direito
ao município de receber certidão comprobatôria de quitação.
documento este que deverá ser apresentado quando do
pagamento da próxima prestação.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor pelo período de 24 (vinte

e quatro) meses contados da data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nç 15/91

(Nova Redação, nos Termos do 1Q do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão Especial
Relatório De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro
signatário o Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em
epigrafe pretende destinar recursos orçamentários para a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e para a
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
Aprovada no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1,
retornou a matéria a esta Comissão Especial para receber
parecer para o 2Q turno.
Após a leitura do parecer do Relator designado, Deputado

Márcio Miranda, durante a discussão da matéria, a Deputada
Maria José Hauelsen pediu vistas do processo.
Constatou-se, então, a semelhança entre a emenda em estudo

e a Emenda á Constituição nQ 33, apresentada posteriormente,
o que levou o Deputado Jorge Hannas, na condição de
Presidente das duas Comissões Especiais encarregadas de
apreciá-las, a requerer ao Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em
obediência ao que estabelece o parágrafo único do art. 179
do Regimento Interno, a anexação à Emenda nQ 15 da que se
lhe seguiu. Deferido o requerimento, foi este publicado no
'Diário do Legislativo' em 17/9/93.
Na reunião do dia 10/1193, durante a discussão do parecer,

o Deputado Edward Abreu apresentou o Substitutivo nQ 1 ao
vencido no lQ turno, o qual foi aprovado pela comissão.
Compete-nos, então, nos termos do j lo do art. 138 do
Regimento Interno, elaborar nova redação do parecer.
A redação do vencido no lQ turno é apresentada anexa e 4

parte integrante deste parecer.
Fundamentação
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A proposição em estudo, na forma do vencido em lQ turno,
altera a redação do art. 201 da Constituição do Estado e lhe
acrescenta o GQ. Eleva o percentual da receita de impostos
vinculado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino de 25%
para 26,5%, distribuindo esse acréscimo entre a UEMG e a
UNIMONTES.
A Proposta de Emenda á Constituição nQ 33/93 dá nova
redação ao art. 212 e acrescenta parágrafo ao art. 201 da
Constituição do Estado. Em concreto, reavalia os recursos
destinados á entidade de amparo e fomento à pesquisa e
institui fonte de receita para manutenção da IJEMG.
Embora bem intencionadas, nenhuma das duas propostas
resolve satisfatoriamente os problemas em questão.
Há que se levar em conta os interesses das entidades
referidas, em face dos recursos disponíveis do Tesouro do
Estado. E, por outro lado, deve-se repensar prioridades, em
função das repercussões sociais e econômicas dos gastos
públicos nas áreas em questão. O leque de demandas, hoje,
evidencia-se mais amplo do que à época da elaboração da
Constituição. Se, anteriormente, pensou-se em vincular a
receita orçamentária a uma única entidade, a realidade atual
exige que tal vinculação atinja três entidades que têm a
desempenhar papel relevante no processo de desenvolvimento
do Estado.
O Substitutivo nQ 1 ao vencido no lg turno, sugerido pelo
Deputado Edward Abreu, contempla esses aspectos acima
analisados e vai transcrito abaixo. Por ele, procura-se
criar as condições para a sustentação dessas três
instituições, cujo funcionamento cabe ao poder público
viabilizar, reconhecendo a importância estratégica dessas
entidades para o desenvolvimento educacional, cultural,
cientiflcotecnolõgico e econômico de nossa sociedade e, ao
mesmo tempo, resguardando os interesses do Tesouro do
Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 15/91, na forma do Substitutivo nQ 1 ao
vencido no lQ turno, o qual vai transcrito a seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 1 À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NQ 15/91

Dá nova redação aos arts. 201 e 212 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova;
Art. 1 - Os arts. 201 e 212 da Constituição do Estado
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 201 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de

vinte e seis e meio por cento da receita resultante de seus
impostos, incluída a proveniente de transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.

- Dos vinte e seis e meio por cento da receita de
impostos mencionados no "caput" deste artigo, um inteiro e
trinta e cinco centésimos por cento serão destinados à
Universidade do Estado de Minas Gerais, e quinze centésimos
por cento à Universidade Estadual de Montes Claros,
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repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos
no mesmo exercício.
Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento á
pesquisa, e lhe atribuirá dotações e recursos, necessários á
sua efetiva operacionalização e por ela privativamente
administrados, correspondentes a um por cento da receita
orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela de
arrecadação de impostos transferida aos municípios na forma
do art. 150, repassados em parcelas mensais equivalentes a
um doze avos no mesmo exercício.
Art. 2g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda, Relator -
Bernardo Rubinger - Jaime Martins - Francisco Ramalho -
Cêlio de Oliveira - Ermano Batista - Edward Abreu - João
Marques - Romeu Queiroz - Adelmo Carneiro Leão (voto
Contrário) - Gilmar Machado (voto contrário) - João Batista
(voto contrário).

Redação Do Vencido No ig Turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 15/91

Obriga o Estado a destinar recursos orçamentários para a
Universidade do Estado de Minas Gerais e para a Universidade
Estadual de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova-
Art. lg - O "caput" do art. 201 da Constituição do Estado

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 201 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de

vinte e seis e meio por cento da receita resultante de seus
impostos, incluída a proveniente de transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino".
Art. 2g - Fica acrescentado ao art. 201 da Constituição do

Estado o seguinte § 6g:
"Art. 201 -

- O Estado destinará ás entidades universitárias
estaduais autárquicas, Universidade do Estado de Minas
Gerais e Universidade Estadual de Montes Claros, recursos
nunca inferiores a um e meio por cento da receita resultante
da arrecadação de impostos, por elas privativamente
administrados, repassados em parcelas mensais equivalentes a
um doze avos, no mesmo exercício, e distribuídos como se
segue:

- 83% (oitenta e três por cento) para a Universidade do
Estado de Minas Gerais;
II - 17% (dezessete por cento) para a Universidade Estadual

de Montes Claros".
Art. 3g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 4 AO PROJETO DE LEI
No 1.034/92

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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A emenda em epigrafe, de autoria do Deputado João Batista,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.034/92, o
qual Institui o Programa Estadual de Crédito Educativo -
PECE - e dá outras providências, tem por objetivo limitar
aos alunos oriundos das escolas estaduais e dos supletivos
do Estado o beneficio do crédito educativo.
Em observância ao disposto no art. 195, f 2g, do Regimento
Interno, vem a emenda sob comento a esta comissão para
receber parecer.

Fundamentação
A proposição, restringindo o acesso ao crédito educativo
aos alunos oriundos das escolas estaduais e dos supletivos
mantidos pelo Estado, pretende, no universo dos possíveis
demandantes do beneficio objeto do projeto de lei, favorecer
um grupo de alunos em detrimento de outros.
Se a intenção é proteger os menos favorecidos,
identificando-os com os oriundos das escolas públicas, acaba
por introduzir um critério de seleção que nos parece
discriminatório. A proposição já explicita a necessidade de
comprovação da impossibilidade de pagar a escola por parte
daqueles que demandarem o dito crédito.
Ora, essa é a regra que deve prevalecer. Pode inscrever-se
no programa quem comprovar não ter condições para arcar com
as despesas exigidas pelo curso universitário pelo qual
optou. Essa condição não se identifica, em concreto, com o
objetivo da emenda. Não necessariamente o aluno oriundo da
escola pública é incapaz de arcar com os custos de seus
estudos universitários, nem o aluno oriundo da escola
particular é sempre capaz de assumir tais ônus.
o que se pretende, efetivamente, com o Projeto de Lei ng
1.034/92 é viabilizar o ensino superior, por via do crédito
educativo, àqueles que demonstrarem incapacidade financeira
de pagar seus estudos. A Emenda nQ 4, apresentada em
Plenário, em nada aperfeiçoa o texto da proposição em
estudo, antes, pelo contrário, desvirtua seu objetivo.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela rejeição da Emenda ng 4 ao

Projeto de Lei ng 1.034/92.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Cássimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Anbrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/10/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
assessoria, imprensa; ocupamos esta tribuna, hoje, para
fazer justiça a Francisco Salles Dias Horta, nosso
companheiro no Pi- - na verdade, nosso Presidente -
empresário, político, pelo trabalho que desenvolveu á frente
do Banco de Crédito Real do nosso Estado, quando ocupou por
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sete meses a Vice-Presidência daquela instituição bancária,
trabalhando com afinco, determinação e garra para a
recuperação financeira do nosso CREDIREAL. Trabalhando
diuturnamente para a recuperação econômica dessa instituição
financeira, que, há mais de um século, convive, e bem, com a
sociedade mineira, Francisco Salles Dias Horta mostrou sua
competência, seu discernimento para gerenciar a coisa
pública, principalmente uma coisa pública denominada
dinheiro. Francisco Horta ocupou a Vice-Presidência do
cREDrREAL com galhardia, com competência, com dedicação,
ajudando a fazer o saneamento financeiro e as reformas
administrativas de que aquele Banco tanto carecia.
Por escolha pessoal de S. Exa. o Governador do Estado, Dr.

Hélio Garcia, foi Vice-Presidente do CREDIREAL e sai desse
cargo abrindo mão de salário, de 'status' de alguns
privilégios, como carro, motorista, secretária, gasolina, de
um forte cargo politico, de um forte cargo público. Mostra,
também, o Presidente do PI- em Minas, Francisco Horta, seu
discernimento, sua única e férrea vontade de servir, como o
fez por sete meses. Afastou-se da Presidência do CREDIREAL
sem nenhuma dificuldade com os demais Diretores daquela
instituição, com os Secretários de Estado que têm a ver com
aquela empresa estatal sem nenhuma dificuldade politica.
Apenas o fez para que pudesse dedicar-se á sua campanha para
Deputado Federal e, principalmente, aos destinos do PI- no
Estado de Minas Gerais, porque ocupa o cargo de Presidente
desse Partido em nosso Estado. Francisco Horta deixa um
cargo de relevância, com os privilégios inerentes, sem
nenhum rompimento, sem nenhum trauma. Pelo contrário, fez
amigos na direção do CREDIREAL. Deixa o cargo apenas para se
dedicar á sua campanha para a Câmara Federal em 1994 e,
principalmente, para dirigir os destinos do PI- em Minas
Gerais, partido que ajudamos a representar nesta Casa, junto
com os Deputados Ermano Batista, nosso Lider, e José
Leandro, nosso Vice-Lider.
Nosso partido está propenso a crescer no Estado. Aliás, já
vem crescendo, ocupa hoje a 4a posição entre todos os
partidos, em Minas Gerais. Não se trata de uma informação
nossa, mas de informação oficial, para quem quiser consultar
os anais do TRE de Minas Gerais. O Pi- elegeu 59 Prefeitos em
1992; 35 Vice-Prefeitos; 700 vereadores em todo o Estado de
Minas Gerais e 4 em Belo Horizonte, onde constitui a 3
maior Bancada da Câmara Municipal. O Pi- tem o sonho de
ocupar o Palácio da Liberdade, fazendo uma bancada forte na
Assembléia Legislativa e na Câmara Federal. Para isso,
precisava de um dirigente que ocupasse boa parte do tempo
com as definições administrativas e politico-partidárias,
tão necessárias daqui para a frente. Sem nenhuma vaidade
pessoal, com a vontade firme e férrea de servir a Minas,
como fez nesses sete meses, Francisco Horta se ocupará,
agora, da direção do nosso partido em Minas, diuturnamente.
Tenho certeza de que, sob seu comando, nosso partido, o PL,
se fortalecerá e caminhará coeso para a campanha de 1994.
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Eu deixo una homenagem ao homem público Francisco Horta por
tudo que falei antes e, principalmente, porque ele mostrou,
durante esses sete meses, que, quando um administrador quer,
faz com competência, tornando-se merecedor de elogios por
parte dos Deputados da Assembléia Legislativa, não apenas
por ser companheiro de partido mas também pelas informações
de outros Diretores do CREDIREAL sobre a sua conduta,
enquanto ali esteve. No momento em que a sociedade
brasileira cobra de todos nós, homens públicos, uma postura
ética, não poderia me furtar a fazer publicamente, da
tribuna do Plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira, essa
homenagem humilde, mas sincera, ao empresário, ao político
e, principalmente, ao cidadão Francisco Salles Dias Horta.
Multo obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/10193 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr.Presidente, colegas da
Mesa, Srs. e Sras. Deputadas, todos aqueles que têm
paciência de ouvir os pronunciamentos que faço nesta Casa, o
dia de hoje, 28 de outubro, é consagrado ao servidor
público. Lamentavelmente, mais uma vez, um ano em que o
servidor público nada tem para comemorar. Lamentavelmente,
repito, o Governador Hélio Garcia não cumpriu nenhuma das
promessas e dos compromissos assumidos com a categoria dos
funcionários públicos, especialmente com o magistério. Os
funcionários públicos estão sendo desrespeitados como o
foram no Governo passado. A política de arrocho continua e
não há esperança de que se cumpra a lei de política salarial
aprovada por este Legislativo. Lamentavelmente. o
Legislativo aceita que o Executivo não cumpra uma lei
enviada pelo Executivo, aprovada por esta Casa. O Governo
não cumpre acintosamente essa lei. Entramos com um projeto,
mas ele está ai, engavetado na Comissão de Justiça, e já se
passou um mês, permitindo assim que o funcionário seja
roubado, seja "garfado" em 13,5%. Se não houvesse o Plano de
Cargos e Salários, o reajuste teria de ser de 113,5%,
tirando-se a antecipação de 40%. A lei de política salarial
é bastante clara. Os salários continuam aviltantes,
humilhantes, e além de tudo isso a lei não é cumprida.
Entramos com um projeto de resolução para que se corrigisse
esse erro, mas não houve nenhuma alteração. O desrespeito do
Executivo para com esta Casa e para com os servidores
públicos é grande. Temos noticias de que o Governador irá
justificar o não-pagamento dos 10% alegando o Plano de
Cargos e Salários dos servidores da saúde. Esse plano foi
aprovado em maio, mas não foi pago até hoje. E necessário
que esta Casa lute contra o desrespeito, o não-cumprimento
de uma lei favorável aos servidores públicos. O Governador
continua empurrando com a barriga os interesses do
funcionalismo. Além de tudo isso os funcionários que
entraram em greve estão tendo descontos em seus salários,
atualizados. E uma inovação. 0 Governador gosta de inovar
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naquilo que é pior para o servidor. Ele gosta de prejudicar,
perseguir e atazanar a vida do servidor público estadual,
que mais uma vez vem sofrendo humilhação. Os descontos dos
dias parados estão sendo atualizados de acordo com o
salário. De acordo com a Constituição, o Plano de Cargos e
Salários, aprovado em 1992, deveria entrar em vigor no
primeiro ano de Governo do Sr. Hélio Garcia e não foi
cumprido.
Assim, registro o nosso protesto contra esse desrespeito,
esse tratamento dispensado ao servidor público. Esperamos
que o Governador altere seu comportamento, melhorando as
condições de salário do servidor público. Naturalmente, no
próximo ano, ano eleitoral, ele irá resgatar esses
compromissos assumidos. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/10/93 pelo

Deputado Ibrabim Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no momento em que o Brasil comemora os 40 anos de
experiência bem-sucedida da PETROBRAS, cumpre-nos, aqui,
registrar o nosso particular ufanismo pela expressão sócio-
econômica assumida por aquela notável empresa.
A PETROBRAS tem, efetivamente, a marca inconfundível da

visão e da habilidade política do maior estadista que já
surgiu neste Pais, Getúlio Vargas, que, com persistência,
mas, sobretudo, com uma coragem ímpar venceu todos os
obstáculos, inclusive as pressões de âmbito internacional,
para viabilizar essa grande obra.
A história escrita, a que fica para a posteridade, costuma
esquecer a origem dos grandes eventos nacionais e, por via
de conseqüência, os seus verdadeiros planejadores ou
executores. E, apesar disso, no caso especifico da
PETROBRAS, entre outros importantes, dificilmente os
pósteros esqueceriam a presença fundamental e decisiva de
Getúlio Vargas-
0 que a PETRDBRAS é hoje, a sua estrutura e a sua expressão
econômica decorrem, por certo, de esforços conjugados no
curso de quatro décadas por valentes e hábeis
administradores, o que reforça o espirito da solidariedade
nacional e a competência do nosso povo para prover a
sociedade com grandes obras.
A PETROBRAS é, assim, um registro vivo da saga bem-sucedida

do povo brasileiro-
Apraz-nos saber que, num feliz rasgo de oportunidade, os
gestores do Movimento Mineiro em Defesa da PETROBRAS, para
reforçar a memória nacional - via de regra tão combalida -,
conseguiram que se fizesse montar em Belo Horizonte, no
Edifício Sulacap, na Avenida Afonso Pena, uma interessante e
instrutiva mostra, que, durante 30 dias, expôs o processo de
exploração de petróleo no Pais e uma maquete da exploração
de poços e de refinamento do produto.
A iniciativa é merecedora de elogios, pois que, sobretudo,

nos traz á lembrança a reafirmação do caráter prioriTtãrlo e
"indescartável" dessa empresa, cujas implicações nos setores
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vitais da economia impõem a sua salvaguarda como peça
inalienável do patrimônio estatal.
Neste momento em que, forçosamente, são tantas as nossas
reflexões, diante do inusitado e assustador fato que revela
aspectos lesa-pátria, viver os 40 anos da PETROBRAS,
rebuscando toda a odisséia de seu império, é um
comportamento salutar, que revitaliza a nossa crença em
nossa predestinação histórica e que, afora os tropeços,
haverá, afinal, de prevalecer.

457g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28110193 pelo

Deputado Homero Duarte
O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, caros irmãos e
irmãs Deputados, amigos presentes nas galerias. (-Lê:)

"Alfenas 124 anos de Sucesso"
Deve estar escrito nas estrelas e no firmamento/Talvez até
nos arquivos do destino,! O grande progresso já alcançado
por Alfenas./ Alfenas está comemorando 124 anos de
emancipação Política e Administrativa,! Comungo com a
alegria daquele povo. Parabenizo a todos que fizeram este
progresso,! Pedindo ao Todo-Poderoso que nos cubra
de/Copiosas Bênçãos.
Sr. Presidente, irmãs e irmãos Deputados, o homem não

escolhe lugar para nascer; escolhe sim o lugar em que deseja
viver. Escolhi Alfenas e lá resido há exatos 39 anos. Hoje,
orgulho-me de estar nesta Tribuna, podendo dizer em alto e
bom som que sou o Deputado eleito por Alfenas e região. De
lã sai eleito e, por isso, estou continuando o trabalho que
sempre realizei, com amor e carinho, a favor da comunidade.
Desejo honrar tantos votos que ali recebi.
Para prestar essa homenagem no aniversário da cidade, vale
lembrar que a história do antigo povoado tem, na verdade,
bem mais que os 124 anos que ora comemoramos. Se a
recordação é o segundo coração que bate em nós, recordo com
muita satisfação os pioneiros da terra. A ocupação daquelas
paragens teria sido iniciada pelo Alferes Domingos Vieira e
Silva, ainda no séc. XVIII.
Posteriormente, a família dos Martins Alfenas tanto cresceu

e tanto fez pelo lugarejo, que a antiga Vila Formosa passou
a chamar-se cidade de Alfenas. Nesses muitos anos, o
município cresceu, modernizou-se. Hoje somos quase 60 mil
habitantes, pelo último censo, mas, na verdade, devemos nos
aproximar dos 80 mil.
A agricultura, que sempre foi a principal atividade
económica local, alcança altissima produtividade. As grandes
lavouras são todas mecanizadas. Destaca-se o cultivo do
café, da laranja e da batata. Quanto ao primeiro, possuímos
inclusive a maior fazenda do mundo na produção de café,
pertencente ao grupo Ipanema - Bozano Simonsen. Fator que
sempre ressalto, em reconhecimento ás receitas geradas, á
circulação de divisas e aos empregos criados.
A agropecuária tem sido o grande esteio do progresso que

atingimos.



293

Outras atividades alcançam vôos mais altos. Levam o nome de
Alfenas mais longe. Brilham com maior intensidade. Refiro-me
particularmente ao ensino de nível superior. A cidade abriga
cerca de 7 mil estudantes de outras cidades do País,
matriculados nos 27 cursos superiores existentes em Alfenas
ou em cursos preparatórios para vestibular.
Os estudantes são uma marca definitiva de nosso município.
Não sem razão, ela 4 chamada de Atenas Sul-Mineira, numa
referência ã cidade grega, que historicamente foi o berço da
cultura ocidental. Em muitos pontos do Pais e do exterior
encontram-se profissionais formados em nossas
faculdades.Essa tradição teve inicio ainda em 1914, com a
instalação da Escola de Farmácia e Odontologia - EFOA -,
atualmente uma instituição pública federal. Ali são
ministrados os cursos de Farmácia. Odontologia, Bioquímica e

Mais recentemente, a Universidade de Alfenas - Unifenas -
alcançou um rápido crescimento. De pacata fundação pública
estadual, logo atingiu o "status" de universidade, abrigando
23 cursos de graduação em nível superior. Esses cursos
abrangem as Ciências Humanas, Exatas e Bioquímicas.
Além do ensino e da agricultura, em Alfenas também o
comércio e o setor bancário progrediram muito, e
conquistamos importantes indústrias. Ressalto ainda a
importância das administrações públicas municipais, tanto
nas Prefeituras como nas Câmaras de Vereadores, que levaram
recursos, representações de órgãos públicos estaduais e
federais, saneamento, saúde e ensino de lQ e 2Q graus.
Pequenas ou grandes empresas, na cidade ou no campo, como

empregado ou empregador, servidor público ou autônomo, todo
esse desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da
população são fruto de muito trabalho, suor e dedicação do
povo de Alfenas, formado por pessoas nascidas ali ou que,
como eu, escolheram livremente a cidade para viver.
Tenho muito que dizer em homenagem a Alfenas. Muito melhor
que eu, entretanto, disse a própria comunidade, no último
dia 15. Numa solenidade em comemoração ao aniversário,
dezenas de escolas e entidades do município realizaram um
desfile na Praça Getúlio Vargas, demonstrando esse vigor,
esse entusiasmo pela cidade.
Em 3 horas de desfile, apresentaram-se os alunos das muitas
escolas estaduais e municipais e da APAE. Integrantes da
Policia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e
Tiro de Guerra. Academias de ginástica e de lutas,
escoteiros, esportistas, a Banda de Música Eurico Hyden de
Alfenas, e a Banda da Policia Militar de Passos.
Na oportunidade, tive a honra de estar ao lado do Prefeito
Antônio Munhoz; do Presidente da Câmara, Jairo Carlos
Campos; dos Srs. Vereadores e de diversas autoridades
presentes no palanque oficial.
Parabéns ALFENAS.
Passado e presente se unem, forjando uma única marca que
poderíamos gravar ao lado do nome Alfenas. Essa marca é:
sucesso. Marca indelével dos 124 anos de Alfenas, que se
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prepara para chegar ao final do século, num caminhar
glorioso para seu destino cada vez mais promissor.
Senhoras e Senhores, muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a oportunidade
para falar ainda de um outro assunto. E com pesar que
comunico a esta Casa o falecimento, nesta manhã, do Sr.
Antônio José da Silva, motorista da Prefeitura de Pouso
Alegre.
Ele transportava para esta Capital algumas pesssoas para

fazer tratamento médico. Sairam de Pouso Alegre a 1 hora
dessa madrugada. As 5 horas dessa manhã, já bem próximo, no
Municipio de Betim, aconteceu o trágico acidente.
O motorista Antônio da Silva faleceu quase imediatamente ao
dar entrada no Hospital Santa Rita. Ficaram feridas outras
duas pessoas, mas foram liberadas imediatamente.
A Prefeitura de Pouso Alegre está tomando todas as
providências para transporte do corpo.
Apresento aqui minhas condolências aos familiares e

sinceros pêsames. -
457g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 28110/93 pela
Deputada Maria José Haueisen

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias e demais pessoas que me
ouvem nesta Casa, na época em que se revolucionava o mundo
civilizado, na época do Iluminismo, quando novas idéias
surgiam e escritores se pronunciavam, Montesquieu através de
seu "Espirito das Leis", apresentou o tríplice poder: o
Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Não temos a menor dúvida de que, hoje, dois outros poderes
estão acrescentados a essa tríplice apresentação de
Montesquieu. Trata-se do poder econômico e do poder da
imprensa. Portanto, são cinco poderes interligados, e não
temos condições de dizer qual desses poderes é o mais
importante. Não sabemos qual deles exerce a maior
influência, nas mudanças estruturais e na organização da
sociedade no mundo contemporâneo. Mas eu queria dar ênfase,
nesta minha fala de hoje, ao poder da imprensa, ou seja, a
imprensa televisiva, a imprensa falada e a imprensa escrita.
Não é de hoje que a imprensa forma opiniões e também as
deforma, quando se trata da Imprensa menor, E não é de hoje
que jornalistas brilhantes se arriscam e morrem para exercer
bem o seu papel e a sua profissão. Quero citar, entre
outros, o Wladimir Herzog, que, no auge da ditadura e da
crise militar, não teve a menor dúvida de se posicionar, em
defesa dos direitos humanos e da liberdade, pagando com a
própria vida a ousadia de sonhar alto. Wladlmir Herzog é o
exemplo do jornalista ético, combativo, inteligente,
dedicado á verdade e á justiça. Não temos a menor dúvida de
que, neste momento, a imprensa tem prestado um enorme
serviço, nesta crise de corrupção em que o país está
atolado. A imprensa está mostrando ao público aquilo que
todos devem saber.
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Por outro lado, há também uma imprensa marrom. Há poucos
dias lendo um jornal, encontrei um artigo do Sr. Roberto
Marinho, Diretor da Globo, em que ele falava sobre a ética
na imprensa. Estranhei esse artigo, achando-o incoerente.
Todos conhecemos o que foi e o que fez a imprensa sob a
direção do Sr. Roberto Marinho, na época da disputa
eleitoral de 1989. Primeiramente, em unia campanha
subliminar, a Rede Globo apavorou grande parte do povo
brasileiro, incautos e os menos esclarecidos, em relação ao
que seria o PT, através do Lula, na Presidência da
República. Fizeram uma grande campanha, chamando o PT de
comunista e amedrontando o povo com inverdades a respeito de
como seria o Pais nas mãos do comunismo. O grande escândalo
do Sr. Roberto Marinho para eleger Fernando Collor foi de
tais dimensões que editou o último programa de debates entre
Collor e Lula, para apresentá-lo de uma maneira ilegal,
quando já não havia mais tempo para desfazer o mal-
entendido. E vimos ontem no jornal "Folha de S. Paulo" um
artigo onde o Sr. Fiúza diz que vai entregar bilhetes de
pedidos de verbas. Entre as pessoas que ele cita, estão Irma
Passoni, Hélio Bicudo e D. Luciano, que pediam verbas, e
vários Governadores, inclusive o Governador Hélio Garcia, de
Minas Gerais. Quero deixar claro que não vejo nenhum mal em
que um Deputado, Chefe de Estado ou outro político procure
aqueles que elaboram o Orçamento para fazer seus pedidos
políticos no sentido de atender suas regiões e defender o
interesse do povo que aquele líder representa. O que me
assusta é a malícia que, ás vezes, aparece. Hoje,
encontramos em uma coluna do jornal "Diário da Tarde" um
artigo assinado pelo jornalista Fagundes Murta, que cobre a
parte política desta Casa, uma nota maliciosa, onde tenta
jogar todos na mesma vala. Diz ele, copiando a nota que
saiu, ontem, na "Folha de S. Paulo". (- Lê:)
"Fiúza
O deputado Ricardo Fiúza, também envolvido na corrupção do

orçamento, vai encaminhar à CPI documentos comprovando que
alguns figurões da República também pediram verbas
orçamentárias, incluindo governadores. Fiúza cita o
presidente do Senado, Humberto Lucena, Hélio Bicudo, do PT-
SP, Irma Passoni, do PT-SP, dom Luciano Mendes de Almeida,
presidente da CNBB, entre outros. Por ai se vê que a
corrupção no Pais campeia por todos os lados. Por enquanto
está no Congresso. Mas ninguém tem dúvida de que vai chegar
á magistratura, às Assembléias Legislativas, ás Cãmaras
Municipais, prefeitos, vereadores e até mesmo a eleitores.
Não há retorno. Com isso o Pais será passado a limpo".
Vimos nessa nota muita maldade. Entendemos que o jornalista
Fagundes Murta é um profissional capaz, e não seria gratuita
essa nota maliciosa. Como se fosse algum crime pedir verba!
O crime é estar ligado ao Sr. João Alves e ao Sr. José
Carlos Alves dos Santos. O crime é estar atrás da propina.
Lamentamos que jornalistas inteligentes se esqueçam de que
no jornalismo tem que haver ética, a pessoa pode brilhar sem
ser através de meios excusos. Sei o que é comprar briga com
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a imprensa, sei o que é criticar de público um jornalista.
Mas não me assusta falar disso aqui, agora. E preciso que _a
ética seja respeitada, principalmente por aqueles que são
formadores da opinião pública, que detêm um grande poder nas
mãos. E preciso que a imprensa seja verdadeira, lute pela
justiça e por princípios éticos e morais e se mantenha em
nível elevado, a fim de construir um Pais melhor para todos
nós. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

- Publicado de acordo com o texto original.)
457g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 28/10/93 pelo
Deputado Marcos Helênio

O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos, apenas, fazer uma manifestação em solidariedade ao
movimento dos sem-terra, e a um movimento que comemora 100
anos de libertação neste mês de outubro.
Neste ano comemoram-se 100 anos de fundação do arraial de
Belo Monte por Antônio Conselheiro, no Norte da Bahia.
Conselheiro, com mais de 25 mil seguidores, fundou essa
cidade na Fazenda Canudos.
o movimento de Canudos é de importância singular na
história do Brasil. Foi um movimento de massas, dos
desvalidos, dos esquecidos. Canudos significou para aquelas
pessoas a conquista da terra, a igualdade e a fraternidade
entre eles. Lá, um não tinha mais que o outro, tudo era
dividido. Talvez por isso os poderosos da época se sentissem
tão incomodados. Lá havia justiça social.
A repressão a Canudos foi exemplar. Depois de cinco

tentativas, o Exército conseguiu derrotar Canudos. Os homens
foram mortos e degolados, e as mulheres e as crianças,
escravizadas pelos vencedores, se é que houve vencedores em
episódio tão lastimável de nossa história.
Mas a luta do povo de Canudos não foi em vão. Representou
um dos momentos mais importantes da história de resistência
do nosso povo. História da luta pela terra. História do
sonho de se fazer um mundo igualitário e, portanto, justo.
Canudos não se rendeu. Também os trabalhadores rurais sem
terra deste Pais não se rendem e lutam, na esperança de que
um dia se faça a reforma agrária neste Pais. Hoje, mais do
que nunca, milhões de camponeses lutam pela terra,
convencidos de que a luta de Canudos valeu a pena, traz
ânimo e serve de ideal. Por isso dizemos que Canudos não se
rendeu. E não se renderá. Podem matar todos os homens.
Degolá-los e queimá-los. Mas o seu ideal ninguém mata e
queima. Que se faça a reforma agrária, e que a igualdade e a
justiça reinem como era em Canudos.
Esta é a mensagem que o movimento dos sem-terra envia e que
nós transmitimos, convicto de que essa luta, realmente, será
vencedora, e teremos um pais com mais justiça social, menos
concentração de renda e, por que não dizer, com menos
roubalheira.

5a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/10/93 pela

Deputada Maria Elvira
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A Deputada Marfa Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, companheiras Deputadas, senhoras e senhores
Presentes nas galerias, em primeiro lugar, gostaria de
comentar, como é do conhecimento da Mesa, que estive fora do
Pais por alguns dias, participando de mais um evento na
Alemanha, durante nove dias. Estivemos visitando aquele
país, que é muito diferente, nos aspectos cultural e
tecnológico, da nossa América do Sul. A Alemanha, hoje,
ocupa a pauta económica do mundo e, inclusive, é o segundo
companheiro comercial do Brasil, depois dos Estados Unidos.
Inicialmente, gostaria de dizer, Sr. Presidente, que na

minha ausência, soubemos, pelo telefone, de tudo que estava
acontecendo e continua acontecendo na Câmara Federal, em
Brasilia. Naturalmente, ficamos profundamente consternados
com todo esse escândalo que, mais uma vez, denigre a imagem
do Legislativo como um todo. Entretanto, é Importante
colocarmos, aqui, que nem todos podem ser jogados na vala
comum do mesmo julgamento. Em todas as profissões temos
pessoas sérias, pessoas decentes, pessoas comprometidas com
os ideais que defendem, os quais as levam, inclusive, a
entrar na política, que é uma das áreas mais difíceis da
atividade humana.
Por um lado, entristecemo-nos por constatar toda essa

grande sujeira, essa onda de lama que, infelizmente, envolve
o Orçamento do nosso Pais. Por outro lado, achamos
importante que isso aconteça, porque mostra que o Pais, mais
uma vez, caminha para a democracia, pois a Nação de todos
nós exige transparência, correção, respeito ao dinheiro
público, respeito ao sofrimento do povo, que tão pouco tem
no nosso Pais.
Como volto da Alemanha, Sr. Presidente, gostaria de falar

algumas coisas que nem todos sabem e nem todos têm interesse
em saber. Mas gosto de registrar nos anais da Casa as
nossas observações. Ainda ontem encontrei com um
funcionário de Gabinete e ele perguntou-me se não ia fazer
um relatório da viagem. Se nem todos os Deputados têm
interesse, alguns o têm. E se os Deputados não têm
interesse, os funcionários têm. Então, eu faço o relato
por estes, que, creio, merecem de mim respeito e
consideração. Embora tenha viajado ás minhas expensas, sem
nenhuma despesa para o Estado de Minas Gerais, como sempre
acontece, gostaria de fazer algumas observações.
Fui a única brasileira na reunião do "board" e do Conselho
da IPRA, que foi seguida de um seminário internacional que
teve como tema "A Nova Europa". Esse evento foi preparado
com muita competência e organização, que são características
próprias dos alemães.
Aqui coloco um pouco do que vi e do que me informei a
respeito da Alemanha e que gostaria de comentar hoje: O povo
alemão está muito pessimista, e isso, pasmem, decorre da
inflação que dobrou de 2% para 4% ao ano. Isso é um motivo
que tira o sono dos alemães e de seus políticos. Há
3.500.000 desempregados numa população de 80 milhões de
habitantes. 0 seguro-desemprego, para que todos saibam,
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cobre totalmente aqueles que estão desempregados. Toda
pessoa recebe 65% do seu último salário. Observem em que
nível chega o auxilio-desemprego na Alemanha atualmente.
O preço da unificação é muito alto. Quando o muro de

Berlim caiu, todo o mundo se rejubilou, e os alemães ficaram
muito felizes e participaram, inclusive, como todo mundo viu
pela televisão, da derrubada do muro. Mas houve um preço
muito alto. São as contas a pagar. A Alemanha transfere
hoje US$120.000.000,00 a cada ano entre investimentos
públicos e privados para a Alemanha Oriental. Além disso,
para uma população de 80 milhões de pessoas são 6 milhões de
estrangeiros vivendo na Alemanha. Quase 10% do total da
população. Desses, 2 milhões são turcos.
A economia da Alemanha Oriental está 40 anos atrasada, por
isso há necessidade das privatizações, da reestruturação
industrial, das obras de infra-estrutura para que o Pais se
desenvolva. Dai o surgimento dos grupos e facções
neonazistas, que se insurgem e atacam frontalmente os não-
nacionais como se eles fossem os responsáveis pelo problema
da Alemanha. O problema da Alemanha não são os estrangeiros
que lá estão. E tudo aquilo que a reunificação traz, ou
seja, as contas que eles têm que pagar.
Apesar de tudo, acredita-se que em 1997 a situação estará
superada, quando a Capital será transferida para Berlim.
Muito trabalho está sendo desenvolvido nesse sentido.
Frankfurt, a cidade que sediou o evento do qual participei,

possui 410 Bancos. E o maior centro financeiro alemão, tem a
matriz da Bolsa de Valores, tem o maior aeroporto da Europa
e a maior estação de trens da Alemanha. Isso tudo numa
cidade de 770 mil habitantes.
Tive a oportunidade de lá encontrar uma amiga de muitos
anos, casada com um alemão, e um grupo de mulheres
brasileiras que vivem na Alemanha, casadas com alemães. O
interessante é que várias delas são de Belo Horizonte, e
seus maridos são ex-funcionários da Kroop ou da Mannesmann.
Essa foi uma oportunidade muito rara e curiosa de conviver
com mulheres brasileiras, mineiras, no território alemão.
Elas, que hoje são cidadãs quase com dupla nacionalidade.
Recebi este jornaizinho. Sr. Presidente, editado por

mulheres mineiras que moram na Alemanha. Nele encontrei um
artigo que gostaria que todos lessem e guardassem em suas
cabeças. O titulo e" Chega desse negócio - Manifesto contra
a moda de se falar mal do Brasil".
Na verdade, é tanta gente falando mal do Brasil, aqui e lá
fora, que o competente escritor João Ubaldo Ribeiro fez
esse artigo cuja transcrição nos anais desta Casa gostaria
de pedir. (Lé:)
Em comemoração ao dia da independência do Brasil

publicamos na integra o desabafo do escritor João Ubaldc
Ribeiro, que dá um lustre no verde/amarelo que temos dentrc
de nós.

Chega desse negócio
Manifesto contra a moda de se falar mal do Brasil
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Sim, o Brasil tem problemas medonhos e não é um exemplo de
desenvolvimento e justiça social, mas, com perdão da má
palavra, já ando de saco cheio desse negócio de tudo aqui
ser o pior do mundo, ninguém aqui prestar e nada aqui
funcionar e sermos culpados de tudo o que de ruim acontece
na Terra. Saco cheíssimo de sair do Brasil e enfrentar ares
de superioridade e desprezo por parte da gringalhada, todos
nos olhando como traficantes de cocaína, assassinos de
índios e crianças, corruptos natos e mais uma vasta coleção
de outras coisas, a depender do pais e da platéia.
Tem muito brasileiro que, nessas ocasiões, bota o rabo
entre as pernas, já vi muitos. Eu não. Posso ter
envergonhado a Pátria por escrever mal ou me comportar de
forma pouco recomendável em coquetéis literários, mas, em
matéria de reagir a dichotes, nunca envergonhei. Não nego os
problemas brasileiros, mas me recuso a aceitar que sejamos
os únicos vilões e que não se veja em nós nenhuma qualidade
positiva, a não ser sambar, distribuir abraço e beijos a
todos e exibir os traseiros de nossas mulheres a quem
solicitar. Aí eu dou um troco a eles.
- Um jornal noticiou que matam 200.000 crianças por ano no
Brasil. Isso é uma barbaridade! O q ue é que o senhor tem a
dizer sobre isso?
- Não sei se o número está certo, mas matam-se crianças no

Brasil, é verdade. E concordo, é uma barbaridade. Mesmo que
fosse uma só criança, já seria demais. Entretanto, aqui
mesmo em seu pais, não faz tanto tempo assim, esse número
que o senhor citou talvez fosse uma estimativa conservadora
não por anos, mas por dia. Sei que o senhor é de uma geração
pós-guerra, não tem nada com isso, nada reflete sobre seu
povo e, se formos cavoucar muito, é capaz de vocês
descobrirem que Hitler tinha uma avó alagoana e é por isso
que deu naquilo. As coisas não são tão simples e, a depender
das circunstâncias, qualquer povo é capaz de matar crianças
e criancinhas, seja apertando botões de bombas, o que não
fazemos no Brasil, seja dando no gatilho mesmo, o que, como
vocês, também fazemos no Brasil, só que em escala muitíssimo
mais modesta, nunca chegamos à perfeição de vocês.
- Como se explica o extermínio dos índios brasileiros? -
pergunta um americano.
- Do mesmo jeito que o extermínio dos indios americanos.
Por causa da ganância, brutalidade, arrogância, ignorância
etc. que são encontradas em nossos povos. Devo dizer,
contudo, que o Exército brasileiro nunca saiu tocando
cometa a cavalo para metralhar indios, índias, indiozinhos
e Indiazinhas em sua aldeias, nem enforcou índios, nem
escalpelou indios (o costume de escalpelar foi aprendido
pelos índios com vocês), nem mandou cobertores contaminados
por sarampo e catapora de presente para indios
- Como é que o senhor pode ser escritor, num pais de

analfabetos?
- Porque, ainda que mal e porcamente, é a única coisa que
sei fazer. E porque todo povo tem sua literatura. Me fazem
muito esta pergunta, e fico pensando que, por sermos pobres,
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não temos direito a nossos romances, nossas fantasias,
nossos artistas, o que parece estar implícito na pergunta.
Só podemos ter pintores de parede, bailarinos folclóricos,
escultores de cerâmica, redatores de relatórios,
compositores de música didática e assim por diante, ou seja,
devemos ser mais pobres ainda. Mas, de minha parte, vou
continuar escrevendo.
E tem muito, muito mais: não fomos nós quem devastou a
bombas Hiroxima e Dresden, não fomos nós quem oprimiu a
maior parte do globo terrestre, não fomos nós quem massacrou
hindus, árabes, judeus, muçulmanos, curdos, armênios,
chineses, indonésios. vietnamitas, zulus e uma lista que não
acaba nunca, não somos nós quem ueima quase todo o
combustível fóssil do planeta, não somos nós.... Chega desse
negócio, eu não sou bandido, nós não somos bandidos, nós
somos brasileiros, eles que vão se catar, enfurnados lá no
frio escuro e triste deles.
Veja MG, 31 de março, 1993'
Penso que essa é uma declaração de amor ao Brasil, feita

pelo escritor João Ubaldo Ribeiro.
Espero que os jovens, que estão nos ouvindo e aos quais

cumprimento, dando-lhes boas-vindas, confiem no Brasil que,
apesar de tudo, é o País do futuro.
Vocês, crianças e jovens aqui presentes, terão em suas mãos
a possibilidade de construir a pátria que desejamos: livre,
soberana, justa. Uma pátria da qual nos orgulharemos, pois o
Brasil é importantíssimo para a harmonia do nosso mundo.
Muito obrigado. 

457g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/10193 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, achei que era meu dever, dever de consciência,
ocupar a tribuna neste instante. Se o faço, é para dar uma
satisfação não somente à Assembléia mas também a todo o povo
mineiro e ao Brasil.
Ontem, estava eu em meu Gabinete, às 18 horas ou às
181h30min, quando recebi um telefonema da jornalista Dilck
Fonseca, que, aliás, aqui se encontra. Ela me perguntou a
respeito de uma entidade que havia recebido uma verba de
Brasília. Eu fiquei surpreso. Disse-lhe que não tinha
conhecimento da referida verba. Quero, nesta oportunidade,
render minhas homenagens à imprensa. A pergunta se baseava
numa denúncia formulada pelo Deputado Federal Tilden
Santiago, da Bancada do PT, de que essa entidade é presidida
por um funcionário do meu Gabinete - não nego isso -, e
havia recebido uma verba de Brasília. Eu disse à repórter
que não conhecia esse fato e, repito, não conheço.
Evidentemente, uma noticia de tamanha repercussão,
principalmente Quando O País está num processo, digamos
assim, de purificação das coisas, só, poderia nos causar
constrangimento, é verdade. E lógico, por que não!? Somos
seres humanos! Então, a entidade existe, é lógico que a
entidade existe mas, se essa entidade recebeu verba de
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Brasilia, eu fui informado agora. Eu queria dar uma
explicação, Sr. Presidente. Queria deixar bem claro para V.
Exa. e para todos os meus colegas que eu não quero deixar o
meu corpo fora de nada, absolutamente nada. Apenas quero
dizer o seguinte: eu jamais tive conhecimento desse fato, a
não ser pela leitura dos jornais, hoje, pela manhã, e pelo
telefonema da jornalista. Em suma, foi assim que tomei
conhecimento e fui conversar com o Presidente da entidade.
Ele me disse que havia solicitado essa verba, por diversas
vezes, a seu amigo pessoal, o Deputado Federal Samir Tannús,
e que o referido Deputado doou a verba para a entidade. E
bom que se separe Amilcar Padovani da entidade, porque
alguém pode pensar que Amilcar Padovani se está locupletando
nessa entidade, e eu quero, neste instante, Sr. Presidente,
deixar tudo em aberto, á disposição de V. Exa e da Casa, a
fim de ser examinado tudo, tudo. Essa é que é a realidade,
tudo. Com a maior humildade, a maior sinceridade e com
espírito de ajuda. Eu queria que a denúncia feita pelo
Deputado Tilden Santiago fosse para frente para que fossem
apuradas as responsabilidades. O que eu não posso aceitar é
que, por essas coisas terem começado a acontecer, o nome do
Deputado fique tisnado, maculado. A coisa alcança o Deputado
e, por conseqüéncia. o Poder Legislativo. E eu não quero que
o Poder Legislativo seja atingido por nosso intermédio.
Eu quero dizer a verdade. Fui informado pelo Presidente da
referida entidade que ele conseguiu um auxílio do Deputado
Federal Samir Tannús e desse auxílio já prestou contas Ele
declarou, também, que tem toda a documentação em seu poder
para prestar contas a quem quer que seja, a qualquer
momento. Eu não quero, Sr. Presidente, que, amanhã ou
depois, as noticias sejam deturpadas ou colocadas de uma
forma distante da realidade. A realidade é a seguinte: a
entidade não é fantasma. Ela se iniciou em Juiz de Fora, num
local pequeno. Hoje obtive todas as informações, Sr.
Presidente. Eu cuidei disso porque quero cuidar da verdade.
Ela começou em Juiz de Fora, num determinado endereço, num
lugar pequeno, distribuindo cobertores, cadeiras de roda,
tudo isso em caráter social, filantrópico. A entidade,
então, passou para outro endereço. E o Presidente, vindo
para Belo Horizonte, trouxe-a para a Capital e aqui continua
prestando seus serviços. Não tenho nada a ver com a
entidade, embora deva dizer a V. Exa. . Sr. Presidente, que
esse episódio muito me magoou. Estou profundamente triste
com tal fato Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo.
Tenho de agradecer aos meios de comunicação e às pessoas que
nos informaram. E, mais, segundo o Presidente da entidade,
no qual tenho de confiar, ela foi totalmente comprovada, e
os recibos e as prestações de contas estão à disposição de
todos os interessados Digo Isso com a máxima sinceridade e
o desejo de colaborar com a Casa e com a suprema vontade de
que a verdade sobrepaire, sobretudo porque, se nós ficarmos
quietos e calados, isso significa que, evidentemente, "quem
cala consente". Então, não posso me calar neste instante. O
que existe, realmente, é uma entidade constituída, e, não,
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uma entidade-fantasma, como há denúncias por ai. Nós,
também, não podemos ser levados de roldão nisso, porque, se
o formos, afogam-se os Deputados e o Poder Legislativo,
quando não temos nada com isso.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é profundamente lamentável
que eu tenha de ocupar a tribuna, nesta hora, nas o meu
passado com honra, que faço questão de preservar, faz com
que coloque o meu mandato á disposição de V. Exa. . Sr.
Presidente, bem como desta Casa para que se apure se o
Deputado Amilcar Padovani participou ou participa de
qualquer vantagem. Muito pelo contrário, o que eu e V. Exa.
fazemos com relação a assistência é auxilio de nosso próprio
bolso, toda semana, todo dia, toda hora, é muito mais do que
tudo isso. Mas quero fazer um apelo agora. E pena que não
haja nenhum Deputado petista presente neste instante para
que pudesse levar ao Deputado Federal Tílden Santiago o
desejo de que prossiga, até ás últimas conseqüências, essa
investigação, inclusive sobre a tal verba, porque, no final,
tenho a certeza de que haverá de se concluir que o Deputado
Amilcar Padovani não teve como não tem, graças a Deus, a
mínima participação em nenhum episódio ilícito, em todo o
correr de sua vida pública. Essa é uma onda pela qual
estamos passando e que está atingindo qualquer pessoa, tudo
e todos, mas eu a repilo com veemência, Sr. Presidente Não
tenho a mínima participação em nenhum episódio que possa
representar vantagem para minha pessoa, e todos os senhores
me conhecem muito bem. Eu passo até aperto, inclusive devo a
Bancos. Esta é a verdade, Sr. Presidente.
Entretanto, renovo meu apelo. Deixo nas mãos de V. Exa.

meu mandato se for apurado algo sobre a minha participação.
Que absurdo, meu Deus! A que ponto nós chegamos Quando iria
esperar que ocuparia a tribuna para falar sobre Isso? Mas,
por uma questão de consciência, até de honradez e de
confiança nos senhores, para que esta Casa não seja tisnada
por nenhuma mácula ou evento que não corresponda ã
realidade, tentarei entrar em contato com o Deputado Tilden
para o prosseguimento dos estudos a fim de que sejam
apurados todos os detalhes, pois tenho certeza de que o nome
do Deputado Amilcar Padovani passará muito longe disso tudo.
Graças a Deus, tenho a minha consciência tranqüila.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e eu o digo

emocionado, é verdade, mas, sobretudo, satisfeito, por mais
uma vez, portar a bandeira da verdade. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 17 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 465a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1? Fase:
Atas - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
1.785 e 1-786/93 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social, de Educação, de Meio Ambiente (2).
de Agropecuária e Política Rural, da Comissão Especial para
Verificar a Situação dos Conjuntos Habitacionais Construídos
no Estado de Minas Gerais, a partir de 1990, pelos Programas
COOPHAB, PAtH, PEP e PROAREAS, Financiados pela Caixa
Econômica Federal, e dos Deputados Anderson Adauto (2),
Romeu Queiroz, Simão Pedro Toledo, Jaime Martins, Wanderley
Ávila e Elmiro Nascimento - 22 Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 9h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rérnolo Aloise - Elmo Braz -

Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Renato -
Maria Olivia - Miguel Barbosa - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Atas

- O Deputado Roberto Amaral, 2g-Secretário "ad hoc",
procede ã leitura das atas das duas 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 a la fase do Pequeno Expediente.

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

proposições;
PROJETO DE LEI NQ 1.785/93

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Sol Nascente
ng 144, com sede no Município de Guanhães
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Sol Nascente nQ 144, com sede no Município de
Guanhães.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1993.
Wanderiey Ávila
Justificação: Fundada em 21/2/83, a Loja Maçônica Sol
Nascente ng 144 tem como finalidade a prática do bem, a
procura da verdade e o estimulo á solidariedade,
contribuindo, dessa forma, para o aperfeiçoamento moral do
ser humano.
Combatendo o vicio, a ignorância, o erro, a superstição, o
fanatismo em todos os seus aspectos, o dogmatismo e a
injustiça, a entidade procura passar a seus afiliados os
princípios da tolerância mútua, do respeito aos semelhantes
e a si próprio e da liberdade de consciência religiosa e
política.
Declarar a Loja Maçônica Sol Nascente ng 144 de utilidade

pública é reconhecer seu trabalho em prol do crescimento da
humanidade, visando a uma vida cada vez mais feliz.
- 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 1.786/93
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Governador Valadares.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos
velhinhos da Sociedade de São Vicente de Paulo, 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, 12 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: O Lar dos Velhinhos da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Governador
Valadares, é uma sociedade civil independente sem finalidade
lucrativa, que presta um serviço inigualável á comunidade
valadarense. São objetivos da referida associação a prática
da caridade cristã, por meio de assistência social e
educativa prestada a pessoas idosas, mediante internamento,
acompanhado de assistência espiritual, médica, social e
material, cuidando-se, inclusive, da administração dos
móveis que lhe forem destinados por terceiros ou pela
Sociedade de São Vicente de Paulo.
Por reputar de fundamental importância para a sociedade a
criação de instituições que visem á implementação de
serviços tão relevantes, submeto á apreciação dos nobres
pares o presente projeto de lei. Ademais, por preencher a
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mencionada associação todos os requisitos exigidos pela Lei
flQ 5.830, de 1971, c/c o art. 178, f 5g , incisos 1 e II, do
nosso Regimento Interno, conto com o apoio de meus pares á
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.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e Ação Social, de Educação, de Meio Ambiente, de
Meio Ambiente e Politica Energética, de Agropecuária e
Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos no Estado de Minas Gerais, a
partir de 1990, pelos Programas COOPHAB, PAIH, PEP e
PROAREAS, Financiados pela Caixa Econômica Federal, e dos
Deputados Anderson Adauto (2), Romeu Queiroz, Simão Pedro
Toledo, Jaime Martins, Wanderley Ávila e Elmiro Nascimento.

211 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada a comunicações de Lideranças e a 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 das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.529/93, do Deputado Anderson Adauto; 1.547/93, do Deputado
Amilcar Padovani; 1.432/93. do Deputado Antônio Pinheiro;
1.457, 1.530. 1.531 e 1.571/93, do Deputado Cóssimo Freitas;
1.519/93, do Deputado Elmiro Nascimento; 1.515/93, do
Deputado Jorge Hannas; 1.491/93, do Deputado José Bonifácio;
1.492/93, da Deputada Maria Olivia; 1.537 e 1.538/93, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e 1.382/93, do Deputado
Tarcísio Henriques; pela Comissão de Educação - aprovação
dos Projetos de Lei ngs 1.477/93, do Deputado Antônio
Fuzatto, 1.087/92, do Deputado Bernardo Rubinger, 1.505/93,
do Deputado Cóssimo Freitas, 1.540/93, do Deputado Glycon
Terra Pinto, e 975/92, do Deputado Roberto Luiz Soares, e o
Requerimento ng 4.750/93, do Deputado Bonifácio Mourão; pela
Comissão de Meio Ambiente (2) - aprovação do Projeto de Lei
ng 1.448/93, do Deputado Ronaldo Vasconcel los e aprovação
de visita ás Instalações da empresa Mineral do Brasil,
Distrito de Bom Jardim, no Municipio de Ibirité; pela
Comissão de Agropecuária e Politica Rural - aprovação do
Projeto de Lei ng 1.582/93, do Deputado Raul Messias; e pela
Comissão Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos no Estado de Minas Gerais, a
partir de 1990, pelos Programas CDOPHA8, PAIH, PEP e
PROAREA5, Financiados pela Caixa Econômica Federal, em
Virtude do Grande Número de Denúncias Referentes aos Mesmos,
as Quais Vão desde o Superfaturamento até a Qualidade das
Construções - dando ciência de que no dia 11 do corrente a
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comissão estará ausente aos trabalhos desta Casa uma vez que
viajará para Coronel Fabriciano, com a finalidade de
proceder á investigação in loco" do Conjunto Habitacional
Silvio Pereira; e pelos Deputados Anderson Adauto (2) - seu
afastamento do território nacional, no período de 17 de
novembro a 7 de dezembro do corrente ano; e agradecimento à
Presidência por ter liberado o funcionário Antônio Geraldo
Pinto para participar do Seminário Prático no Tribunal de
Contas - Assembléia Legislativa, ocorrido nos Municípios de
Araporã e Fronteira (Ciente. Publique-se.); Romeu Queiroz -
agraciação do Prof. Agnelo Correia Viana, pelo Ministério de
Educação, com a medalha da Ordem Nacional do Mérito
Educativo; Simão Pedro Toledo - falecimento do bacharel
Vicente Antônio Ferreira, em Heliodora; Jaime Martins -
falecimento da Sra. Célia Macedo e Macedo, em Belo
Horizonte; Wanderley Avila - falecimento da Sra. Vicência
Carvalho Silva, em Várzea da Palma; Elmiro Nascimento -
falecimento da Sra. Sebastiana Magalhães Pereira, em Patos
de Minas (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres inscritos nem

oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária deliberativa
de terça-feira, dia 16, ás 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 309 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As nove horas do dia dois de setembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecerem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e Edward Abreu,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. D Presidente esclarece
que a reunião se destina a apreciar o Requerimento ng
4.583/93, de sua autoria, e a definir a participação dos
membros da comissão nas reuniões referentes à la Mostra de
Ciência e Tecnologia, a ser realizada no período de 13 a 17
de setembro, nesta Casa, conforme programação apresentada
pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que
se propõe a participar como dirigente dos trabalhos da
reunião a se realizar no dia 15 de setembro, às 15 horas,
com a presença do Dr. Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor
Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais-FAPEMIG-; e do Prof. Alberto Carvalho Silva, do
Instituto de Estudos Avançados da iSP. Logo após, o Deputado
Edward Abreu sugere o seu nome para a reunião do dia 14 de
setembro, às 15 horas, em que estará presente o Secretário
de Estado de Ciência e Tecnologia, Prof. Dctávlo Elisio
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Alves de Brito. O Presidente informa que a sua participação
se fará nos dias 13 de setembro, na abertura oficial da
Mostra, às 18 horas, com a presença do Ministro de Ciência e
Tecnologia, e 16 de setembro, às 15 horas, como dirigente
dos trabalhos, com a presença do Dr. Lourival Mônaco,
Presidente da FINEP. Prosseguindo, a Presidência esclarece
que as reuniões realizadas no período da manhã serão
técnicas, e os Deputados participarão como ouvintes. A
seguir, o Presidente encerra a l parte da reunião, passa à
2a parte, e submete à apreciação dos membros da comissão
proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Edward Abreu, Relator do Requerimento
ng 4.583/93 emite parecer oral favorável á aprovação da
matéria. Colocado em votação, é o requerimento 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.
Saia das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - Jorge Eduardo.
ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Bonifácio Mourão, Dilzon Meio, Ermano Batista e
Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Havendo correspondência a ser lida, o Presidente
solicita ao Deputado Sebastião Costa que faça a sua leitura-
Lêem-se, então, os seguintes ofícios: da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando o Requerimento no 3.764, do Vereador
Lauro Guimarães, solicitando cobrar-se das autoridades
competentes regularização do pagamento dos salários dos
servidores contratados pelo Estado de Minas Gerais; da
Prefeitura Municipal de Campo Selo, informando que naquela
cidade existe uma avenida com a denominação de Aristóbulo
Silva Furtado; da Cãmara Municipal de Santo António do
Jacinto, apoiando a aplicação da Lei no 9.625, de 10/9/86,
que em seu art. 8o eleva os vencimentos da Policia Militar
aos níveis das Forças Armadas; da Câmara Municipal de São
Lourenço, solicitando a instalação de Inspetorias Regionais
do Tribunal de Contas nas cidades de Minas Gerais; da
Comarca de Formiga, solicitando a não-aprovação do Projeto
de Lei ng 1.509/93, do Deputado Homero Duarte. Passa-se à 3
fase do expediente, com a distribuição de proposições. Cabe
ao Deputado Dilzon Meio relatar os Requerimentos nos 4.654,
4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.680, 4.685, 4.686, 4.687,
4.691, 4.709 e 4.715/93. A Presidência esclarece que o
restante da matéria constante na pauta foi distribuído
anteriormente. Esgotada a matéria destinada á la parte da
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reunião, a Presidência passa à ia fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposição da comissão. O
Presidente apresenta requerimento suspendendo a inclusão em
pauta de requerimentos de que trata o Inciso III do art. 104
do Regimento Interno, até ser encontrada solução para o
grande volume de proposições dessa natureza que vêm
prejudicando a tramitação de outras matérias de relevante
interesse público, nesta comissão e na Casa. Posto em
discussão e votação, é o requerimento aprovado por
unanimidade. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista para emitir parecer sobre os Projetos de Lei ngs
1.282, 1.283, 1.284 e 1.494/93. O Relator apresenta
pareceres pela aprovação das matérias e pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.494/93, com a Emenda ng 1. Postos em
discussão, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
A Presidência passa a palavra ao DeputadoOílzon Meio, que
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.303/93,
concluindo pela aprovação da matéria. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Estando o Deputado Sebastião
Costa em condições de proferir seu parecer sobre o Projeto
de Lei ng 1.339/93, passa a fazê-lo, concluindo por sua
aprovação. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da comissão. Em discussão, os Projetos de Lei ngs
1.376 e 1.480/93, no lg turno. O Relator, Deputado Antônio
Fuzatto, apresenta pareceres pela aprovação das proposições.
Após discussão e votação, são aprovados os projetos. Com  a
palavra, o Deputado Dilzon Melo, para proferir pareceres
sobre os requerimentos ns 4.654, 4.671, 4.672, 4.673,
4.674, 4.680, 4.685, 4.686, 4.687, 4.691, 4.709 e 4.715/93.
O Relator conclui pela aprovação das proposições. Postos em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. 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, 27 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Oilzon Melo - Alvaro Antônio
- Antônio Fuzatto - Sebastião Costa. -
ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo
Rezende, Ermano Batista, Célio de Oliveira e Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro,
por Indicação da Bancada do PSDB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda ã leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
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membros presentes. A Presidência solicita ao Deputado Ermano
Batista que proceda à leitura do oficio do SINDPAS
encaminhado a esta comissão. Logo após, o Presidente informa
que foram distribuídos os Projetos de Lei nos 1.684, 1.686,
1.689, 1.695, 1.700, 1.706, 1.707, 1.708 e 1.721/93 à
Deputada Maria José Haueisen: 1.681, 1.682, 1.690, 1.691,
1.692, 1.693 e 1.727/93, ao Deputado Célio de Oliveira;
1.683, 1.687, 1.688, 1.696, 1.698, 1.709, 1.710, 1.711,
1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717, 1.720, 1.723,
1.724, 1.728, 1.729 e 1.730/93, ao Deputado Antônio
Pinheiro; 1.725 e 1.726/93. ao Deputado Geraldo Rezende;
1.685, 1.699, 1.701, 1.702 e 1.705/93 ao Deputado Emano
Batista; e 1.694, 1.718, 1.719 e 1.722/93, ao Deputado
Clêuber Carneiro. Os Projetos de Lei nos 1.603 e 1.442/93
foram redistribuidos ao Deputado Ermano Batista. A
Presidência Informa, ainda, que foram convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei nos 1.669, 1.554,
1.555, 1.642, 1.647, 1.651, 1.658, 1.652, 1.668, 1.670,
1.462, 1.475, 1.348, 1.463, 1.577, 1.648 e 1.650/93; que foi
convertido em diligência ao DER/MG o Projeto de Lei no
1.586/93; e que foram convertidos em diligência à Secretaria
do Estado de Recursos Humanos e Administração os Projetos de
Lei nos 1.410, 1.465, 1.523, 1.526 e 1.255/93. Passa-se à 2çá
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 do Projeto de Lei no 1.446/93, com a
Emenda no 1; pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no
1.574/93; e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1.613/93. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
pareceres pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos
1.525 e 1.608/93; e pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.617/93, com as Emendas nos 1 e 2. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O
Presidente solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
à leitura do parecer do Relator, Deputado Antônio Pinheiro,
sobre o Projeto de Lei no 1.633/93, mediante o qual concluiu
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com a Emenda 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 Ermano Batista procede à leitura dos pareceres do
Relator, Deputado Antônio Pinheiro, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.406/93; pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.588
e 1.628/93, com a Emenda no 1; pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.649, 1.661 e 1.678/93. Postos em discussão e votação, cada
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um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado
Antônio Júlio passa a Presidência ao Deputado Célio de
Oliveira, a fim de que seja apreciado o parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.667/93, de sua autoria. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. 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 em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Maria José Haueisen - António Pinheiro.
ATA DA 579 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Bernardo
Rubinger (substituindo este á Deputada Maria Elvira, por
indicação da Liderança do PMDB). Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião tem a finalidade de
ouvir os Profs. João Antônio de Paula e Francisco A. R.
Barbosa, coordenadores do Programa de Apoio Cientifico e
Tecnológico da Bacia do Rio Doce, e apreciar a matéria
constante na pauta. Em seguida, solicita ao Deputado
Bernardo Rubinger que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada é subscrita pelos membros
presentes. Continuando, convida os professores a tomar
assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor
do requerimento que motivou o convite, que apresenta suas
considerações sobre o assunto. Dando prosseguimento aos
trabalhos, a Presidência concede a palavra aos convidados.
Segundo os expositores, o objetivo básico do programa é
estudar como as atividades humanas impactam e degradam o
ambiente aquático, e a Bacia do Rio Doce foi escolhida por
ser uma das maiores do Estado. Será estudado especificamente
o rio Piracicaba, por ser ele um dos principais afluentes do
rio Doce e o que apresenta a maior diversidade de atividades
antrópicas. O Prof. Francisco Barbosa explica que esse
trabalho é inédito no Brasil e é de iniciativa da UFMG, mais
precisamente do Instituto de Ciências Biológicas e do
CEDEPLAR, e vai envolver profissionais de variadas áreas.
Após a explanação, o Presidente abre a discussão e, mediante
deliberação dos membros da comissão, informa que os
representantes dos órgãos públicos e entidades poderão
participar da discussão. Realiza-se amplo debate entre os
expositores, parlamentares e autoridades presentes, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrados os debates a
Presidência agradece aos Profs. João Antônio de Paula e
Francisco Barbosa pelos valiosos subsídios prestados à
comissão. Informa aos parlamentares presentes que a matéria
constante na pauta será apreciada na próxima reunião da
comissão. Agradece a presença dos convidados, autoridades e
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parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado. o Presidente convoca os
Deputados para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Miguel

Barbosa.
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires, José Leandro e Jorge Eduardo, membros da
comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Hely Tarquinio, Raul Messias, Roberto Amaral e Roberto Luiz
Soares. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência
informa que a reunião tem por finalidade ouvir a Dra. Gilda
de Meio Monte'Mor, Superintendente de Planejamento e
Coordenação da Secretaria da Saúde, e o Dr. Matheus Costa de
Carvalho, Superintendente de Orçamento da Secretaria do
Planejamento, para colher subsídios para a discussão do
Projeto de Lei ng 1.697/93, que contém a proposta
orçamentária para o exercício de 1994, no que tange à área
de saúde. O Presidente passa a palavra aos expositores, que
discorrem sobre os percentuais destinados a área de saúde
para o exercício de 1994, conforme consta nas notas
taquigráficas. Participam dos debates todos os parlamentares
presentes. A Presidência tece as suas considerações finais,
agradece a presença do Dr. Matheus e da Dra. Gilda e convida
para tomar assento á mesa os Srs. Carlos Mário de Magalhães,
Superintendente de Recursos Humanos da CEMIG, e José Eduardo
Rubim de Moura, Chefe do Departamento de Segurança do
Trabalho da CEMIG, que discorrem sobre a política de
segurança adotada pela CEMIG. Feitas as exposições,
participam dos debates todos os Deputados presentes , o Dr.
José Afonso Cabral, médico do trabalho do SINDIELETRO, e o
Sr. Lúcio Célio Guterres, Presidente do SINDIELETRO. A
seguir, a Presidência passa à discussão e á votação de
proposições da comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento em q ue solicita seja convidada a Sra.
Marilena Chaves, Chefe da Assessoria Econômica da SEPLAN,
para prestar esclarecimentos sobre os Projetos de Lei ngs
1.612/93, que cria o Fundo para a Infáncia e a Adolescência-
FIA -; 1.617/93, que cria o Fundo de Saneamento Ambiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça- PROSAN-; 1.619/93,
que dispõe sobre o Fundo de Financiamento para Agua e Esgoto
do Estado de Minas Gerais- FAE-MG -. e 1-360/93, que cria o
Fundo Estadual de Saneamento Básico. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados,convoca os
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membros da comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge

Eduardo - Wilson Pires - Hely Tarquinio. -
ATA DA SO REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Pienarinho 1 os
Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Dílzon Melo,
Ermano Batista, Alvaro Antônio, Sebastião Costa e Tarcisio
Henriques (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB), membros desta comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Diizon Meio 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 tem
por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e
apresenta requerimento no qual solicita a alteração da ordem
do dia, conforme o disposto no lQ do art. 131 do Regimento
Interno. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Alvaro Antõnio
para que este leia o parecer para o lQ turno do Relator,
Deputado José Renato, sobre o Projeto de Lei nQ 1.192/92, do
Deputado Hely Tarquinio, que altera a redação do art. 1Q da
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, e dá outras providências. O
parecer pela rejeição do projeto, após ser discutido e
votado, é aprovado Na ausência do Deputado José Renato,
Relator, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.501/93, do
Tribunal de Contas, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos e dos níveis de vencimentos do
Quadro de Pessoal dos Servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, inclusive inativos, e dos
integrantes do Quadro Especial de Pessoal e dá outras
providências, a Presidência redistribui a proposição ao
Deputado Dílzon Meio, que apresenta parecer pela aprovação
da matéria, com as Emendas do nQ 1 ao 3. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer A Presidência
redistribui o Projeto de Lei nQ 1.607/93 ao Deputado Alvaro
Antõnio, em virtude da ausência do seu Relator, Deputado
José Renato. D Relator do projeto que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimentos e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências apresenta parecer para o 1Q turno pela
aprovação da matéria, com as Emendas ns 1 e 2. Posto em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista, Relator do Projeto de Lei
Complementar 

na 
22/92. Em decorrência da complexidade da

matéria, seu Relator solicita o prazo regimental, o qual é
deferido pela Presidência. Passa-se à 3 fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas à
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deliberação conclusiva da comissão. Nesta fase, o Relator.
Deputado Alvaro Antônio, apresenta parecer favorável á
aprovação do Projeto de Lei ng 1.480/93, que declara de
utilidade pública a Associação Campo-Belense dos
Aposentados, com sede no Município de Campo Belo, no 2g
turno. Posto em discussão e votação, é aprovado o projeto.
Em seguida, o Deputado Alvaro Antônio, Relator, no lg turno,
do Projeto de Lei no 1.466/93, que declara de utilidade
pública o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE-MG -, apresenta parecer
favorável á aprovação da matéria. Posto em discussão e
votação, é aprovado o projeto. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993-
Bonifácio Mourão, Presidente - Bernardo Rubinger - Antônio

Fuzatto - Dilzon Meio - Milton Salles.
ATA DA Ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 DENÚNCIAS REFERENTES AOS MESMOS,
AS QUAIS VÃO DESDE O SUPERFATURAMENTO ATÉ A QUALIDADE DAS
ÇONSTRUÇÔES
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro
de novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
no Plenário da Cãmara Municipal de Uberlândia os Deputados
Anderson Adauto, Dilzon Melo e Gilmar Machado, 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. A seguir, a Presidência
esclarece que o objetivo da reunião é verificar "in loco" a
atual situação dos conjuntos habitacionais construidos no
Município de Uberlândia, em atenção a requerimento do
Deputado Dilzon Melo, aprovado por esta comissão. O Deputado
Gilmar Machado apresenta requerimento transformando a
reunião em audiência pública para que sejam ouvidos os
Vereadores e moradores do Conjunto Habitacional Santa Mõnica
II, de Uberlândia. Colocado em votação, o requerimento é
aprovado por unanimidade. A Presidência informa que já se
encontram abertas as inscrições para os debates e passa a
palavra ao Deputado Dilzon Melo, que discorre sobre a
importância da visita ã cidade de Uberlândia. Em seguida, a
Presidência passa a palavra aos inscritos para os debates,
Vereadores Onofre de Oliveira, Aniceto Ferreira e Liza
Prado, que falam sobre algumas suspeitas de irregularidades
na construção dos conjuntos habitacionais, apontadas por uma
comissão especial instalada naquela Câmara Municipal. Fazem
uso da palavra os Srs. Vicente Marinho e José Augusto de
Jesus, moradores do Conjunto Habitacional Santa Mônica II,
que apontam diversas irregularidades e fazem reclamações
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quanto aos constantes aumentos nos valores das prestações; e
também o Sr. Sérgio Costa, Coordenador Estadual em Defesa
dos Mutuários, que solicita à comissão que envie oficio à
Superintendência Regional - SIJREG - da Caixa Econômica
Federal em Uberlândia, pedindo informações sobre várias
questões relacionadas com o financiamento dos conjuntos
habitacionais naquela cidade. Não havendo mais oradores
inscritos, o Presidente transfere a direção dos trabalhos ao
Deputado Dilzon Meio, que informa aos presentes, em especial
ao Sr. Sérgio Costa, que esta comissão aprovou, na última
reunião ordinária, dois requerimentos do Deputado Gilmar
Machado, solicitando às SUREGs de Minas Gerais e a diversas
Prefeituras Municipais informações sobre assuntos afetos a
financiamento e construção de conjuntos habitacionais. O
Deputado Anderson Adauto apresenta três requerimentos em que
solicita documentos técnicos à SUREG da CEF em Uberlândia,
à CEMIG e à Concessionária de Águas e Esgotos de Uberaba.
referentes aos Conjuntos Habitacionais Uberaba 1 e Uberaba
II e extensivos a todos os conjuntos habitacionais
construidos com recursos do FGTS e financiados pela CEF
naquela cidade a partir de 1990. Colocados em votação, os
requerimentos são aprovados por unanimidade. O Deputado
Dílzon Meio passa a Presidência da reunião ao Deputado
Anderson Adauto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, das
demais autoridades e dos cidadãos presentes, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1993-
Anderson Adauto, Presidente - Márcio Miranda - Gilmar

Machado.
ATA DA 68g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e trinta minutos do dia nove de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Gilmar Machado e Ambrõsio Pinto, membros da comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Célio de
Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cõssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Deputado Gilmar Machado lê
correspondência enviada pelo Dr Tarcisio Ferreira,
Presidente da Belotur, em que convida esta comissão para
debater, em conjunto com a Comissão de Turismo da FIEMG, do
Conselho de Turismo da ACM e da SELT, a complementaridade do
turismo em Minas Gerais e no Nordeste, sobretudo em relação
a turistas vindos do Oriente, e, em conseqüência, a
potencialidade de uma integração do turismo das duas
regiões. Ato continuo, 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 Ambrõsio Pinto, os Projetos de Lei nQs
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1.087/92, no 2o turno , e 1.550/93, no lo turno; com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Francisco Ramalho.
os Projetos de Lei nos 975/92 e 1.477/93, no 2Q turno, e
1.599 e 1.635/93, no lQ turno; com pareceres favoráveis da
Relatora, Deputada Elisa Alves, os Projetos de Lei ns 1.506
e 1.528/93, no 2Q turno, e 1.243, 1.514 e 1.533/93, no l
turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Gilmar
Machado, os Projetos de Lei ngs 1.540/93. no 2Q turno, e
1.269, 1.552, 1.621 e 1.637/93, no lo turno. Submetidas a
discussão e a votação, cada uma por sua vez, são aprovadas
essas proposições. O Deputado Gilmar Machado, Relator do
Projeto de Lei ng 905/92, no 2o turno, solicita seja tal
projeto convertido em diligência ao autor, o que é deferido
pelo Presidente da comissão. O Deputado Francisco Ramalho
emite parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei ng
1.505/93, no 20 turno. Em virtude de esse projeto ser de
autoria do Deputado Cóssimo Freitas, este passa a
Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto, que coloca o projeto
de lei em discussão e votação, sendo aprovado sem
restrições. Reassumindo a direção dos trabalhos, o Deputado
Cóssimo Freitas submete a votação o Requerimento n
4.750/93, que é aprovado por unanimidade, O Presidente
coloca em discussão e votação os Pareceres de Redação Final
sobre os Projetos de Lei ns 1.390, 1.421, 1.433 e 1.436/93,
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no próximo dia 11, ás 10 horas, com a finalidade
de se apreciar o parecer sobre a Emenda no 4 ao Projeto de
Lei flQ 1.034/92, no lo turno, que institui o Programa
Estadual de Crédito Educativo - PECE - e dá outras
providências e, também, com a finalidade de se ouvirem a
Dra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária Adjunta da
Educação; a Sra. Ivone Butaka. Diretora do SIND-UTE; e o Sr.
José de Alencar Mayrink, Vice-Presidente da câmara Mineira
do Livro, que discorrerão sobre o processo de escolha de
livros didáticos para as escolas públicas estaduais. O
Presidente determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - António
Carlos Pereira - Ambrósio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.351/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o--projeto de lei
em epigrafe institui o cadastro bestadual dos
estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol e dá
outras providências.
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Publicado em 29/4/93, o projeto de lei foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar em que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria.
Encaminhado posteriormente à Comissão de Defesa Social

esta emitiu parecer favorável ao projeto, apresentando duas
emendas.
Finalmente, atendendo ao que dispõe o art. 195, c/c o art.
103, X, "d', do Regimento Interno, cabe a esta comissão
emitir parecer para o lg turno sobre a repercussão
financeira do projeto.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem como objetivo estabelecer
rigoroso controle sobre a comercialização de tintas em
aerossol, dificultando, assim, a ação dos pichadores. O
projeto de lei prevê, como modalidades de controle, o
cadastramento dos estabelecimentos que comercializam o
produto, o preenchimento de um formulário com os dados do
comprador, sempre que uma venda for efetuada, e a proibição
da venda do produto a menores de 18 anos.
o exame da repercussão financeira do projeto exige a
análise de três fatores, a saber: o ônus que teria a
administração pública para sua fiel implementação, os custos
que recairiam sobre os estabelecimentos que comercializam
tintas em aerossol e a economia que obteria a sociedade com
a redução dos atos de vandalismo.
A implantação de um sistema de controle efetivo sobre as
vendas de tintas em aerossol capaz de gerar informações
estatísticas que orientem o trabalho de identificação de
estabelecimentos fraudadores e de pichadores representa um
ônus substancial para a administração pública. Isso decorre
não apenas do grande número de transações no comércio
varejista, mas principalmente da necessidade de se
implementarem mecanismos de controle capazes de inviabilizar
as vendas do produto sem o preenchimento dos formulários.
Por outro lado, o impacto financeiro sobre os
estabelecimentos comerciais é mínimo, sendo representado
pelo custo de impressão dos formulários e pelo tempo
despendido em seu preenchimento.
Em contraposição aos custos que recairiam sobre a
administração pública e sobre os estabelecimentos
comerciais, teríamos um elevado ganho social, representado
pela redução dos atos de vandalismo. Embora difícil de
quantificar, parece haver poucas dúvidas de que o valor das
sucessivas reformas para a eliminação dos vestígios da ação
dos pichadores em muito supera os custos acima descritos.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.351/93, no lg turno, acrescido das Emendas ns 1
e 2, da Comissão de Defesa Social.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
João Marques - Bernardo Rubinger - Antônio Carlos Pereira -
Ajalmar Silva,
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PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.405/93

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

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
exame propõe seja alterada a denominação da Escola Estadual
D. Pedro II, localizada no Distrito de Alegre, Município de
Coromandel, para Escola Estadual Gamaliel de Castro.
Examinada em seus aspectos preliminares na Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação, vem a proposição a esta comissão para o
lQ turno de deliberação conclusiva, em obediência às
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
O Dr. Gamaliel de Castro impõe-se à lembrança de seus

conterrâneos em virtude das raras qualidades de espírito com
que se destacou na localidade de Alegre, Município de
Coromandel , onde nasceu e deu o exemplo de uma vida dedicada
ao trabalho e à assistência aos seus semelhantes.
A atribuição de seu nome à escola local é uma iniciativa

meritória, embora tal homenagem represente a substituição do
nome de um personagem merecedor do maior respeito na
História do Brasil, qual seja o Imperador D. Pedro II.

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

ng 1.405/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 12 de novenbro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.532193

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer

Relatório
De autoria do Deputado João Marques, o projeto de lei ora

analisado objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
dos Amigos de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.
Publicado em 5/8/93, foi o projeto distribuído à Comissão
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices, na
ordem jurídica, a sua normal tramitação. Cabe, agora, a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no lQ
turno.

Fundamentação
A Sociedade dos Amigos de Inhapim tem finalidades
filantrópicas e sociais. Objetiva impulsionar a cultura e a
educação naquele município, auxiliando os alunos a se
prepararem para os cursos especializados.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.532/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA 0 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 1.601/93
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei acima enumerado, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores de Silvestre, com sede no Distrito
de Silvestre. Município de Viçosa.
Publicada em 26/8/93, foi a proposição encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, não encontrou óbices a sua normal tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A Associação dos Moradores de Silvestre tem por objetivo
incentivar e promover o progresso daquela comunidade,
exercer atividades sociais, beneficentes, recreativas,
culturais e esportivas. Além disso, auxilia a administração
municipal em ações de interesse da localidade.
Pelas ações relevantes que tem exercido em beneficio de
seus conterrâneos, a Associação dos Moradores de Silvestre
faz-se merecedora da declaração de sua utilidade pública.

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

Lei no 1.601/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.256193

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

O projeto de lei em exame, do Deputado António Fuzatto,
visa a declarar de utilidade pública a Orquestra Ribeiro
Bastos, com sede no Município de São João dei-Rei.
Aprovada no lg turno, em sua forma original, deve a
proposição receber, agora, parecer para o 2g turno de
deliberação conclusiva, cumprindo disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
Fundada no século XVIII, no Município de São João del-Rei,

a Orquestra Ribeiro Bastos tem procurado cultivar a arte
musical e promover seu ensino, tendo formado, ao longo dos
anos, várias gerações de músicos que muito contribuíram para
o engrandecimento cultural daquela cidade e do Estado.
Pela ação de inquestionável importância cultural e social

que a entidade vem desenvolvendo, torna-se merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1,256/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1993-
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.447193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



319

Rei atório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de
lei em epígrafe tem como objetivo destinar recursos
tributários compensatórios aos municípios que mantenham, em
seu território, unidades de conservação ambiental, ou que
abriguem áreas de proteção mananciais de abastecimento
público.
Publicada no Diário do Legislativo!! de 4/6/93, foi a

matéria aprovada no lg turno, com as Emendas nos 1 e 2,
apresentadas por esta comissão.
Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta comissão para receber
parecer para o 2o turno.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento, conforme já tivemos oportunidade

de nos manifestar, certamente contempla a tendência moderna
de se considerar que a preservação ambiental gera ônus e que
o município precisa de uma fonte adicional de recursos para
suportar o encargo de manter áreas de conservação ambiental
e as de mananciais de abastecimento público.
Com o acolhimento das Emendas nos 1 e 2, apresentadas no lg
turno, a proposição foi aperfeiçoada para não oferecer base
a futuros questionamentos jurídico-politicos e, ainda, a fim
de adequá-la á sistemática tributária vigente, com vistas à
sua melhor aplicabilidade.
Com esse mesmo propósito, estamos apresentando as Emendas
ngs 1 e 2, abaixo transcritas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei no 1.447/93, na forma do vencido no
lg turno, acrescido das Emendas ngs 1 e 2

EMENDA NO 1
Dê-se ao 2g do art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - .. .............................................
f 2g - D disposto no "caput" deste artigo ocorrerá sem
prejuízo da compensação financeira de que trata a Lei no
11.042, de 15 de janeiro de 1993, e da destinação de
recursos prevista em lei para os municípios mineradores.

EMENDA Hp 2
Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias

à aplicação desta lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.".
Sala das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa. Relator -
João Marques - Bernardo Rubinger - Antõnio Carlos Pereira.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI NO 1.447193

Dispõe m sobre o repasse de recursos
tributários;compensatóríos aos municípios que abriguem, em
seu território, unidade de conservação ambiental ou área de
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proteção de manancial de abastecimento público reconhecida
pelo órgão estadual competente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam destinados 5% (cinco por cento) dos
recursos de que trata o inciso II do f lQ 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 - Para efeito do disposto nesta lei, entende-se como

unidade de conservação ambiental aquela criada pelo poder
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. lQ da Lei nQ 10.651, de 1991. que dispõe
sobre a política florestal mineira.

2 - O cumprimento do disposto no "caput° deste artigo se
dará sem prejuízo da compensação financeira de que trata a
Lei nQ 11.042. de 15 de janeiro de 1993.
Art. 2Q - Os recursos de que trata o " caput " do art lg

serão transferidos de acordo com a Lei Complementar nQ 63.
de 11 de janeiro de 1990, e com a observância do seguinte:
1 - 50% (cinqüenta por cento) para municípios com unidades

de conservação ambiental
II - 50% (cinqüenta por cento) para municípios com

mananciais de abastecimento.
Parágrafo único - No caso de municípios com sobreposição de

áreas com unidades de conservação ambiental e mananciais de
abastecimento, serão observados ambos os critérios,
cumulativamente.
Art 3Q - As Prefeituras deverão cadastrar as unidades de
conservação ambiental municipais junto ao órgão estadual
gestor da política ambiental.
Art. 40 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da

publicação desta lei, decreto do Poder Executivo definirá o
critério de participação de cada município no recebimento
dos recursos de que trata o art l, ouvidos os órgãos
gestores da política ambiental e hídrica do Estado.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.541/93

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Cõssimo Freitas, o projeto em

epígrafe pretende declarar de utilidade pública a Associação
Cultural Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro - ACAF
-, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.



321

Aprovado no lQ turno, sem emendas, o projeto retorna a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em exame promove um trabalho de preservação da
cultura artística e folclórica da região. Isso posto,
julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.541/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.542193

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

D projeto de lei em exame, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Paróquia de Guapã, com sede no
Município de Guapé.

Fundamentação
O trabalho realizado pela entidade em tela, de caráter

cultural e religioso, tem por finalidade principal a difusão
da fé entre os associados e compreende a participação e
colaboração com a paróquia local na realização de festas,
celebrações e procissões.
Dessa forma, entendemos ser oportuna a declaração de

utilidade pública dessa entidade.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.542/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

59a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3/11/93 pelo

Deputado Ibrahim Jacob
O Deputado Ibraflim Jacob - (- Lê:) "Exmo. Sr. Deputado José
Ferraz, DO. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, usando de preceito constante no nosso
Regimento Interno, permita-me V. Exa. que comunique ã Casa o
pronunciamento que pretendo fazer amanhã, dia 4111, no
horário do Grande Expediente da reunião ordinária das 14
horas. Na oportunidade, manifestar-me-ei sobre as denúncias
levantadas, aleatoriamente, nos veículos de comunicação,
sobre suspeitas de desvio de verbas para instituições como o
DAMES e o Hospital Materno-Infantil, de Ubá, ambas de
natureza filantrópica, reais e úteis.
Espero merecer a atenção e a presença de todos os colegas,
independentemente dos partidos a que possam pertencer, e
também da imprensa que, na oportunidade, deverá, por um
principio de justiça e de compromisso profissional,
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acompanhar e analisar o que for dito para melhor informar a
sua clientela.

459 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, nós vamos encaminhar, a seguir, um
requerimento solicitando ao Presidente da Assembléia que
constitua uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
as denúncias recentemente veiculadas acerca do uso, não
muito bem explicado, das subvenções sociais de nossa
Assembléia. Acredito, que nós vivemos um momento
particularmente delicado, particularmente dramático, mas ao
mesmo tempo extremamente criativo, fecundo nas perspectivas
que podem ser abertas a partir dai.
A nossa compreensão é de que, na medida em que se
apresentam indícios a respeito do comportamento de alguns
parlamentares desta Casa, a Assembléia dispõe de apenas duas
alternativas. Ela pode, a partir do espirito de corpo, a
partir do constrangimento de ter que se debruçar sobre o
procedimento de parlamentares e a partir da dificuldade ou
até mesmo do medo de que esse debate possa se estender para
além daqueles que até agora foram levantados, resolver se
omitir. Essa é uma postura perigosa, a nosso juizo. Nesse
momento, é a postura mais comprometedora.
A segunda alternativa é a Assembléia ir a fundo nesse
processo - e quando eu falo em Assembléia, não estou falando
da instituição em abstrato; estou me referindo à Assembléia
concreta: os homens e mulheres que a constituem hoje. Esse é
um processo, sem dúvida alguma, dificil e, muitas vezes,
doloroso. Mas, a Assembléia, nesse momento, tem a
oportunidade e a condição impar de se legitimar diante da
sociedade brasileira.
Nós não sabemos, ainda que tenhamos uma expectativa

positiva, quais os desdobramentos da CPI, hoje, no Congresso
Nacional. Mas, não temos a menor dúvida de que a nossa
posição não pode ser passiva, de meros espectadores,
daqueles que, de longe, assistem ao que ocorre no Congresso
Nacional. Também temos uma responsabilidade nesse processo.
E tal responsabilidade aumenta de importância na medida em
que membros dessa Assembléia Legislativa de Minas Gerais se
encontram hoje sob suspeição.
Não nos cabe aqui prejulgar; não nos cabe afirmar se houve

ou não desvio das subvenções da Deputada Elisa Alves. Não
nos cabe afirmar que a entidade que o Deputado Amilcar
Padovani suplementa com suas subvenções, há vários anos,
está ou não irregular. O que não é admissivel é que a
Assembléia resolva preferir o atalho, a saída pela porta dos
fundos. Ao fazê-lo, sem dúvida alguma, lançará sobre o
conjunto dos seus membros a suspeição desses atos.
Não é de hoje que vários colegas sabem da nossa posição
critica a respeito das subvenções sociais. Ela não aparece
única e exclusivamente porque existe hoje um processo de
debate no Congresso Nacional. Ela é antiga, clara e
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transparente. Ela afirma com todas as letras q ue não é papel
de parlamentar, embora isso seja de acordo com a opinião de
vários dos nossos colegas aqui, distribuir recursos
públicos dessa forma. A nós envergonhou ler as notas
taquigráficas da comissão que discutia o projeto do Deputado
Agostinho Patrus, quando colegas nossos consideravam uma
conquista do Poder Legislativo a possibilidade de distribuir
subvenções sociais. Não é isso e não pode ser. Não é com
distribuição de verbas que este Poder se afirma. Não é com
distribuição de recursos públicos que este Poder se legitima
dentro da sociedade. E não é, principalmente, com este tipo
de mecanismo que vamos consolidar a democracia neste País.
Em nome da nossa Bancada, queremos insistir em dizer que
não existe uma terceira, quarta ou quinta alternativa. Há
apenas duas: ou a Assembléia investiga, apura, tendo coragem
de expor suas dúvidas, ou ela vai pagar pelo pecado da
omissão. Não nos cabe neste momento, fazer a alegação de que
o Ministério Público pode fazer a investigação. Os senhores
sabem muito bem que inúmeras representações ao Ministério
Público foram encaminhadas por esta Assembléia. Inúmeras
CPIs foram, aqui, realizadas, e o Ministério Público não deu
sequer uma resposta.
Sobre esta questão específica, a nossa Bancada encaminhou,
no mês de agosto, uma representação deixando claro que a
ASFAS não pode receber recursos públicos sã porque ela se
encontra no prédio da Assembléia, com funcionários da Casa,
telefones, etc. e cobra uma taxa de administração dos
parlamentares, e a resposta do Ministério Público foi
nenhuma. Queríamos, sim, que o Ministério Público estivesse
conosco, acompanhando a CPI, mas, a saída política, deixando
que ele resolva a questão, é uma política de avestruz.
Precisamos nos convencer de uma coisa: esta Assembléia não é
uma "Ilha da Fantasia". Não podemos ficar indiferentes ao
que está acontecendo neste Pais. Não podemos deixar que o
Pais viva uma crise ainda mais profunda, ameaçando suas
instituições.
Assim, todos nós sabemos que a credibilidade dos políticos
e dos homens públicos e, particularmente, daqueles que
ocupam espaço no Legislativo, está próximo do chão. A nossa
taxa de respeitabilidade é infinitamente pequena. Não vai
ser com um expediente dessa natureza e não vai ser com
nenhum outro expediente, tentando desviar a atenção da
questão, que vamos conseguir melhorar a nossa imagem.
De nada vale a matéria paga, como a que saiu no "Assembléia
Informa". Não adianta absolutamente nada disso, porque, no
momento em que a Assembléia é exigida no sentido de que
cumpra a sua obrigação, ela se omite. Os indícios são
fortes, pesados, seriissimos. gravíssimos. Afirmar que é uma
questão menor, lateral, secundária, e que podemos remetê-la
á justiça é inoportuno, porque conhecemos a justiça do nosso
Pais. Sabemos que a tendência é isso se agravar e aumentar
ainda mais a indignação do nosso povo, pois continuamos a
ver o Sr. Fernando Collor de Mello absolutamente impune.
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Temos a nossa responsabilidade e não podemos abrir mão
dela. Sabemos que vai doer e que vai ser dificil, sim. Sem
dúvida alguma, vai ser dificil. Eventualmente, poderemos
chegar a uma situação de termos mandatos cassados. Podemos,
sem dúvida alguma, trabalhar sobre essa hipótese. Nada
disso, absolutamente nada disso, pode nos tirar dessa
responsabilidade. A CPI não tem uma única solicitação.
Queremos que este requerimento circule em branco no
Plenário, em todas as mesas, e que cada um possa,
livremente, se manifestar e firmar a sua posição. Não se
trata de colher "x" assinaturas. Insisto: trata-se de
ficarmos com uma das duas alternativas. A gravidade é esta.
Nós não nos julgamos nem mais conscientes nem menos
conscientes do que qualquer um dos senhores. Além de acordos
verbais desta tribuna, temos uma oportunidade única que é
traduzir essa preocupação, traduzir essa ansiedade, traduzir
essa sintonia com aquilo que hoje pensa a maioria da
sociedade brasileira e instalar, nesta Assembléia, uma
Comissão Parlamentar de Inquérito que seja capaz, de forma
completa e absoluta, de averiguar os repasses dos recursos
públicos feitos pelos nossos colegas.
As alternativas são essas. As opções são essas. Todas as
condições que temos para trabalhar são essas- A sociedade
exige isso de nós. Varrer o lixo para debaixo do tapete não
adianta, pois, não há mais espaço. Quem vai pagar o preço
num primeiro momento são as instituições e, junto com elas,
a democracia. Mas, finalmente, quem vai pagar o grande preço
é o nosso povo. Muito obrigado-

4599 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3/11193 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa,
distinto e seleto público que nos vê e ouve: é com imensa
satisfação que, mais uma vez, me detenho para homenagear a
cidade e o Município de São Francisco pela passagem de mais
um aniversário da cidade, ocorrido neste 5 de novembro.
Como todos os filhos do Norte de Minas, sinto-me
extremamente emocionado por ter a oportunidade de presenciar
não só mais um ano de vida como também mais um ano de
desenvolvimento e progresso de São Francisco, graças á
administração passada e à atual administração municipal.
E neste sentido que a festa de aniversário do municipio,
que completou 116 anos, tem significação particular e
especialissima para os caros amigos desta cidade. A
comemoração tem como alvo principal lembrar a sua
emancipação politicoadminlstrativa, fato de amplas
repercussões económicas e sociais e que, por isso mesmo, diz
respeito a todos os mineiros que têm afinidade com o
municipio, rol em que me incluo, com muito orgulho.
Tendo o municipio, bem como as regiões vizinhas, assentado
suas bases econômicas na agropecuária, fiz desse tema a
minha principal bandeira de lutas, ponto central de minha
atuação politicoparlamentar. Em toda oportunidade tenho
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instado com os Governos Federal e Estadual no sentido de
priorizarem o crédito rural para o campo, visando ao
desenvolvimento e fortalecimento da agricultura. Tenho
frisado sempre que os financiamentos essenciais ao
desenvolvimento de todas as atividades têm de chegar com
juros subsidiados ao produtor rural. Basta de prejuízo,
chega de trabalho sem retorno!
E preciso valorizar o produtor rural, e, mais uma vez,
reafirmar que a produção agrícola é de interesse não só dos
produtores, mas sim de todos os 150 milhões de brasileiros.
Lembro ainda que já apresentei na Assembléia Legislativa

várias proposições que beneficiam diretamente os produtores
rurais. Foram aprovados no Plenário dois requerimentos de
nossa autoria: o primeiro, enviado ao Presidente da
República e ao Ministro da Agricultura, solicitando o perdão
da divida contraída pelos pequenos produtores para o custeio
da safra agrícola de 92; e o segundo, enviado ao Governo
Estadual, solicitando a redução da cobrança do ICMS sobre
máquinas e implementos agrícolas.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para cumprimentar
o Prefeito Municipal, Severino Gonçalves da Silva, o Vice-
Prefeito. Waldemir Guimarães, todo o secretariado municipal
bem como os Vereadores, através do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Vereador Narciso Eloe Baron, pela
realização da grande festa em homenagem aos 116 anos da
cidade.
Neste momento, gostaria de destacar também o titulo

municipal concedido pelo Prefeito de Coração de Jesus e
Presidente da AMANS, Arlen Santiago. Parabenizo, de forma
eloqüente, esta iniciativa da Câmara Municipal, pois é uma
justissima homenagem a uma grande liderança que tanto tem
feito e lutado para o pleno desenvolvimento e progresso de
nossa região, o Norte de Minas.

459g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111/93 pelo

Deputado João Marques
O Deputado João Marques - Sr-Presidente, Srs. Deputados,

demais pessoas presentes nas galerias: venho a esta tribuna
imbuído do desejo de render minhas homenagens aos lideres
comunitários, cujo dia comemoramos em 30 de outubro. Para
muitos, pode ter passado despercebida essa data, porém, para
nós, Deputados, que temos nesses indivíduos o esteio de
nosso trabalho social, seria uma grande injustiça não lhes
dirigir algumas palavras.
Um pais igual ao nosso, que apresenta estatísticas tão
tristes como a de haver 45 milhões de pessoas vivendo abaixo
da linha da pobreza, das quais 32 milhões sofrem de
desnutrição crônica; um pais com 20% de analfabetos e com um
elevado índice de mortalidade infantil (83 para cada 1.000
nascidos) representa um imenso desafio, que não pode ser
vencido apenas pelos governos em seus vários níveis, mas
requer a ajuda dos lideres comunitários, agentes
aglutinadores dos diversos segmentos da população, visando à
melhoria das condições de vida.
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A grande maioria da população brasileira não conhece seus
direitos e deveres enquanto cidadãos, realidade em boa parte
criada durante algumas décadas de exceção vividas pelo Pais.
Lutar pelas coisas mais simples e essenciais - um
asfaltamento de rua ou a escola dos filhos - mostra-se
difícil para as pessoas, não acostumadas a atuar de maneira
organizada. O trabalho de um líder comunitário é bastante
gratificante, porém também encerra dificuldades e
incompreensões, como toda atividade que envolve pessoas.
Mas, a cada pequena vitória - a criação de uma creche, a
iluminação de uma rua -, pode-se perceber que o
comportamento das pessoas envolvidas nos projetos muda,
aumentando o respeito mútuo entre homens, mulheres e
crianças, aguçando-lhes a consciência da cidadania. A maior
alegria para um líder comunitário, certamente, não é ver o
resultado positivo de uma empreitada, mas, sim, poder sentir
que as pessoas engajadas no trabalho assimilaram os
conceitos de direito e de dever, despertando em si próprias
o senso da responsabilidade e do amor, fortalecendo, dessa
maneira, a sociedade e a democracia e, em última análise,
levando a comunidade a descobrir e a avaliar suas
potencialidades.
Entretanto, não se pode perder de vista que o trabalho

comunitário é bastante árduo e difícil. Por um lado, quando
uma idéia ou um projeto fracassa, existe um grande risco de
as pessoas desanimarem e se dispersarem. Por outro lado, uma
vitória pode criar falsas expectativas, pela crença em que
as coisas serão sempre assim, acontecendo tudo facilmente, o
que não é verdade. Administrar as derrotas e as vitórias,
mantendo aceso o vínculo entre as pessoas, é uma das mais
difíceis tarefas do lider. Um outro ponto importante a
destacar é o trabalho conjunto entre as lideranças e os
politicos. A experiência ensina que os líderes devem
trabalhar desvinculados dos partidos, mas não, dos
políticos, porque estes são fundamentais, funcionando como
canais entre as necessidades da população e os órgãos ou as
autoridades competentes para atender ás reivindicações. Na
verdade, é necessária uma sintonia mais precisa entre as
duas partes, que devem ter sempre em mente o progresso da
sociedade como um todo e o fortalecimento das entidades
democráticas. O Brasil só mudará com a criação de lideranças
fortes que, embora de maneira apartidária, atuem em conjunto
com os seus representantes, eleitos democraticamente.
Para finalizar, quero citar algumas palavras de nosso

saudoso Dr. Ulysses Guimarães, que há um ano deixou o nosso
meio, de forma trágica. Ele, de maneira simples e direta,
definiu o que é ser cidadão, exatamente o papel do líder
comunitário, na realidade, um professor de cidadania. São
estas as suas palavras: "Ser cidadão é ter direito a uma
vida decente, com um padrão de dignidade aceitável e acesso
não apenas ao essencial para sobreviver mas também aos
direitos elementares de produzir, consumir se expressar
com liberdade".

459ê REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 3111193 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, dois
assuntos me trazem hoje á tribuna. O primeiro já foi muito
bem colocado pelo colega Deputado Antônio Carlos Pereira,
que falou em nome da nossa Bancada e expôs a nossa posição
com referência à necessidade de a Casa se posicionar
claramente quanto à abertura da CPI para analisar a situação
atual
O segundo assunto, que é o assunto central que me traz a
esta tribuna, diz respeito a uma situação que está
ocorrendo em Uberlândia. Trago aqui um suplemento do jornal
"Estado de Minas", desta semana, que contém uma matéria a
respeito da segurança na cidade de Uberlândia, que vive sob
o dominio do medo. Ocupo esta tribuna, repito, mais uma vez,
para denunciar a situação da cadeia daquela cidade,
completamente abandonada pelo Governo do Estado e, em
especial, pela segurança pública de nosso Estado. Há dois
anos constam no Orçamento do Estado recursos para que seja
iniciada a construção da cadeia pública de Uberlândia.
Lamentavelmente, a cadeia pública continua em completo
abandono, e o projeto continua no papel como uma promessa. O
Governador esteve em Comendador Gomes há pouco tempo e
comprometeu-se com a administração e com a Prefeitura
Municipal dizendo que iria iniciar a construção da referida
cadeia pública em Uberlândia.
A promessa está ainda no papel; e quero registrar o meu
protesto. Quero deixar clara a minha denúncia contra o
descaso do Governador com referência à minha região e,
especialmente, à cidade de Uberlãndia. A cadeia pública de
Uberlãndia foi construída na década de 70, para 32 presos, e
a cidade contava uma população de 6 mil habitantes. A
população cresceu, a segurança diminuiu, e a cadeia pública
de Uberlândia permanece na mesma. Coloco à disposição dos
parlamentares o suplemento do "Estado de Minas" que contém
um artigo denunciando a presença de 30 presos com AIDS
convivendo com os demais. Além disso, a cidade está sob o
dominio da insegurança, com uma denúncia a mais: a de que
Uberlândia se transformou em rota do tráfico de drogas. Essa
cadeia pública e uma dependência do Departamento de Policia
Federal na Cidade de Uberlândia são extremamente importantes
para fiscalizar essa denúncia de que Uberlândia é uma das
rotas do tráfico de drogas.
Faço também um apelo e deixo aqui registrada a insegurança
do prédio da cadeia local que, com estas chuvas, pode
desmoronar aqualquer momento. Toda a população de
Uberlândia está se mobilizando, juntamente com o Judiciário,
para que o Governador do Estado tome conhecimento do que
ocorre naquela cidade.
Quero deixar registrado que, se algo de mais sério ocorrer,
a responsabilidade é, única e exclusiva, do Governo do
Estado, porque já foram aprovados os recursos necessários
para a construção daquela cadeia, e a realização da obra
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continua no discurso e na promessa. Quero deixar ainda
registrado o nosso protesto e fazer um apelo a todos os
Deputados para que nos ajudem, para que ajudem Uberlândia a
solucionar esse problema que, na minha opinião, é muito
grave. O apelo que eu gostaria de fazer a todos é no sentido
de tentarmos sensibilizar as autoridades de Minas Gerais, em
especial o Secretário de Segurança Pública e o Governador do
Estado, para que a cadeia pública de Uberlândia saia do
discurso e possa vir para a prática, porque os recursos já
foram alocados no Orçamento.
Caso contrário, vamos começar a imaginar o que estará

acontecendo com o Orçamento de Minas Gerais, já que as
verbas aparecem para a execução das obras e depois,
simplesmente, desaparecem, não se realizando as tais obras.
Espero que não tenhamos de vir a questionar, também, o nosso
Orçamento. Certamente não haverá necessidade disso. Tenho
certeza de que os nobres Deputados são sensíveis a esse
problema e haverão de encontrar um jeito de ajudar a
população de Uberlândia.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111193 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiras
Deputadas, companheiros Deputados, senhoras e senhores
presentes nas galerias, senhores representantes da imprensa,
o assunto que me traz a esta tribuna, na tarde de hoje, é
bastante sério e talvez não envolva um número excepcional de
pessoas. Não envolve toda a população brasileira e mineira,
mas envolve um grupo que merece, por una questão de
cidadania, o maior respeito de todos os mineiros. Desde o
meu primeiro mandato, venho me preocupando com a situação
desse grupo de pessoas que, desde a infância, tem uma vida
de alto risco. Estou-me referindo aos hemofilicos mineiros e
brasileiros.
Os constituintes federais de 1988 fizeram questão de trazer
para a Constituição os direitos e as garantias tomados como
princípios básicos. Foi muito importante para o Brasil que a
Constituição apresentasse os nossos direitos e garantias
como cidadãos. Isso fundou uma nova ordem que aboliu, em
tese, discriminações, preconceitos e desigualdades. Todos
sabemos que o nosso Pais, a despeito de uma economia forte e
dinâmica, no aspecto social não tem desenvolvido a contento
suas instituições e práticas. Quer dizer, há um abismo entre
a nossa pujança como um grande Pais de grande território, de
grande população, perspectivas de futuro e nossa realidade
social, que é triste, que é aviltante e que pune,
principalmente, aqueles que não têm a proteção do Estado e
da sociedade: ( Lê:)
"Uma triste constatação disso é o sofrimento que vem sendo

imposto no Brasil aose'doentes portadores de hemofilia,
atormentados por um terrível estigma, que os condena a uma
'via crucis' .de consêüências nefastas e imprevisíveis.
Convidada a conhecer há uns anos atrás o Centro de
Hemofilicos de Belo Hortízonte, entidade sem fins lucrativos,
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tive a chance de conhecer um pouco mais profundamente o
problema em questão.
O hemofilico necessita em média de 30 transfusões por mês
do componente que lhe falta, e se ele sangra não terá
segunda chance. Aplicar-lhe a transfusão no momento certo,
significará para ele a vida. A ausência ou a diminuição
daqueles fatores dificulta ou impossibilita a coagulação, o
que pode levar à morte, pois inexiste, até o presente
momento, um tratamento curativo para a hemofilia.
Acredita-se que haja cerca de 7 mil hemofilicos em todo o
Brasil. Em Belo Horizonte existem aproximadamente 300 em
tratamento, metade deles da população da Capital e a outra
metade vinda do interior. Refletindo a situação brasileira,
80% deles são de baixa renda e residem na periferia da
cidade ou no meio rural. São filhos de operários, de
lavradores ou de pequenos proprietários rurais. Some-se a
tudo isso o agravamento da condição do doente com o advento
da AIOS, a terrivel moléstia contemporânea q ue contamina os
portadores de hemofilia pelas transfusões sucessivas e não
controladas. Todos conhecem o drama vivido por Betinho Souza
Filho e sua família.
O Centro dos Hemofílicos de Belo Horizonte, tendo à frente
a grande figura humana de D. Gelza de Freitas Teixeira
Paris!, sua Presidente, tem ressalvado a urgente necessidade
de que se faça alguma coisa por eles. Assim, tenho pedido a
atenção e o apoio de tantos quantos se sensibilizem, como eu
me sensibilizei.
Em 1989 lutei e consegui a liberação de uma ambulância para

o CHEMINAS. Posteriormente, foi estendida sua utilização ao
HEMOMINAS, instituição estreitamente ligada à CHEMINAS. Da
mesma forma, propus emenda à Constituinte Estadual de 1989
sugerindo um meio exequível para a gestão do Fundo de
Reserva de Medicamentos Essenciais.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, ao ler o "Estado de
Minas", deparei com essa triste noticia: Os estoques de
hemoconcentrados necessários ao tratamento dos 7 mil
hemofílicos brasileiros chegaram ao seu limite minimo. Há
dois anos o Governo Federal não compra os medicamentos,
preparados a partir de doações de sangue. O Presidente da
Sociedade de Medicina e Cirurgia pede que o Ministério da
Saúde faça uma compra de emergência. A maior parte dos
hospitais públicos do País já não tem reservas do
hemoconcentrado, e, para evitar os riscos de hemorragia, o
hemofílico precisa receber o hemoconcentrado, por via
venosa, pelo menos uma vez no mês.'
Os hospitais pedem às familias que providenciem doadores,
mas o que acontece com os mais humildes é que eles não tem
como se articular para providenciar as doações.
O Sr. Ministro da Saúde, Henrique Santillo, há de tomar

alguma providência para esse impasse. Não é possivel que os
doentes brasileiros sejam entregues a sua própria sorte. A
mão do Estado não é só a que tributa, mas também a que
socorre, a que cumpre e faz cumprir os dispositivos
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constitucionais, a que respeita a vida humana e cuida da
sobrevivência de seus cidadãos.
Ouvi dizer que o Sr. Ministro está investindo
prioritariamente em Goiás, seu Estado de origem. Não era
hora, Sr. Ministro, de afastarmo-nos das práticas politico-
eleitoreiras e concentrarmo-nos no correto exercício de
nossas funções públicas? Já não fomos suficientemente
alertados para isso?"
Fica aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nosso alerta,
neste momento em que tomamos conhecimento, pelo jornal
'Estado de Minas', do que está acontecendo com os
hemofilicos mineiros.
Como pessoa ligada a essa causa desde 1988, quero aqui

colocar minha palavra de profunda preocupação e, até mesmo,
de consternação com a situação em que se encontram os
hemofilicos brasileiros. Estamos encaminhando á Mesa um
requerimento que será, também, enviado ao Sr. Ministro da
Saúde e a seu Secretário.
Eu queria, também, registrar, Sr. Presidente, que, há
alguns dias, a Comissão de Meio Ambiente desta Casa esteve
visitando o Parque Estadual do Rio Doce, que foi inaugurado
numa feliz gestão do IEF. O jornal 'Meio Ambiente', no seu
segundo ano, edição de agosto, traz uma bela reportagem
sobre o Parque Estadual do Rio Doce, e nós gostaríamos de
colocar em destaque o trabalho persistente do Dr. Mário
Viegas, um dos mais antigos ambientalistas de Minas, pela
publicação e manutenção desse periódico e por seu trabalho
realizado junto á Sociedade Ornitolôgica de Minas. Como já
disse, sou uma pessoa que tem profundo amor pelos pássaros e
acho que deveríamos incentivar esse amor nas nossas crianças
e adolescentes.
Para terminar, Sr. Presidente, em um dia de tantas
preocupações com assuntos sérios, gostaria de deixar bem
claro que respeitamos as posições de todos os Deputados que
aqui se pronunciaram, efetivamente preocupados com o assunto
das subvenções. Esse é, realmente, um assunto que deve ser
tratado com seriedade, mas devemos procurar o melhor caminho
para a manutenção da integridade desta Casa, porque nós.
Deputados, passamos, mas esta Casa fica, pois é a Casa do
povo, é a Casa dos representantes do Poder Legislativo,
aqueles que legislam, aqueles que fazem parte de um Poder
constituldo, essencial á democracia do nosso Estado e da
nossa Nação. A nossa principal preocupação é com a forma de
agir. Ainda hoje a Rádio Itatiaia apresentou um belo
editorial, com algumas propostas interessantes, ressaltando
o cuidado que devemos ter para não jogar lama nas
instituições Aqueles que estiverem errados devem ser
punidos, mas sempre com o mais absoluto respeito a esta
Assembléia Legislativa, que é a Casa do povo.
Sr-Presidente, em um dia com tantas preocupações, eu

gostaria de registrar uma carta que recebi, transcrita de um
artigo publicado, no dia 17 de agosto, no jornal 'Hoje em
Dia'. Essa carta foi escrita por um amigo nosso. Alberto
Pinto Coelho. Diretor da TELEMIG, muito ligado a José
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Aparecido de Oliveira, mineiro ilustre de Conceição do Mato
Dentro, que se encontra afastado devido a um sério problema
cardíaco. Não pôde José Aparecido, inclusive, assumir o
Ministério das Relações Exteriores, como era o desejo do
Presidente da República. Em solidariedade ao momento por que
passa José Aparecido, eu gostaria de reproduzir aqui, Sr.
Presidente, esse artigo escrito por Roberto Drummond, que
recebeu o apoiamento de Alberto Pinto Coelho. Diz o
seguinte: "Meu Tipo Inesquecível. Hoje direi a todos: se a
revista 'Seleções' pedir, como espero que ainda aconteça,
para eu escrever sobre o 'Meu Tipo Inesquecível ' é certo que
vou escolher José Aparecido de Oliveira". Esse artigo
termina com palavras de Roberto Drummond, esse grande
literato mineiro: "Releio o que escrevi e sinto que está
faltando dizer (entre muitas coisas): José Aparecido de
Oliveira é um pequeno-grande-pais, na fronteira entre
Conceição do Mato Dentro e o mundo, muito caro ao coração de
todos nós, seus amigos". Eu queria cumprimentar Roberto
Drumnond pelo seu artigo no jornal "Hoje em Dia" e agredecer
a Alberto Pinto Coelho, que me enviou o artigo. E queria,
por meio dessa leitura e da minha presença nesta tribuna,
homenagear José Aparecido de Oliveira, mineiro muito
estimado por todos aqueles que o conhecem. Muito obrigada.

459a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3/11/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
presentes nas galerias e nos Gabinetes, gostaria de falar
sobre esse tema polêmico, que envolve o Brasil e de que esta
Casa também tem a obrigação de participar, e, mais do que
participar, tomar atitudes.
A colega Deputada Maria Elvira fez algumas considerações
sobre o respeito à instituição. Quem respeita a instituição
somos nós. Se nós queremos que a instituição seja
respeitada, ela oserá a partir das atitudes e das decisões
que tomarmos. Nós é que fazemos o respeito ou não desta
Casa. Se queremos que o povo a respeite, temos que agir para
que isso seja uma realidade.
Gostaria que fosse transcrito na ata, integralmente, o
editorial do jornal "Estado de Minas' de hoje. E um jornal
insuspeito, é um jornal equilibrado, que se coloca,
realmente, nesses momentos, de forma séria na história de
Minas, como se colocou na época do corrupto Newton Cardoso,
contra a corrupção daquele Governo. O editorial diz o
seguinte. (- Lê:)

"O escândalo estadual
Os indícios bastante fortes de que ocorreu desvio de
recursos repassados pela Assembléia Legislativa, e não só no
caso envolvendo uma parlamentar em Araxá, já são suficientes
para justificar a criação de uma CPI para apurar com rigor e
profundidade os fatos denunciados. Está muito claro que não
pode pairar sobre as atividades do Poder Legislativo no
Brasil, em qualquer instância, quaisquer dúvidas sobre a
honorabilidade da conduta de parlamentares, especialmente
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quando o questionamento se refere a recursos públicos
manipulados pelo tráfico de influência junto ás Comissões de
Orçamento ou quanto à distribuição de outras verbas de
subvenções para entidades particulares. A recuperação da
imagem do Poder e da própria classe política depende da
apuração de todas as denúncias e punição efetiva dos
culpados.
O que se vai concluindo também é que o uso de recursos
públicos vinha se fazendo com excessiva liberalidade. A
maior surpresa de todas as denúncias ainda é a facilidade
com que procedimentos de desvio de recursos vinham sendo
praticados, à margem de qualquer auditoria ou fiscalização.
Obras falsas, entidades inexistentes são golpes antigos, mas
presentes ainda na prática de desvio de dinheiro público
para que retornem ao bolso do doador. Vê-se, então, que é
indispensável que se apure a lisura de multas doações feitas
nos últimos anos, a existência concreta das entidades
beneficiadas e o correto uso do dinheiro liberado.
Constata-se ainda que parece ter-se tornado prática comum
entre parlamentares criar obras sociais a que destinam
recursos, quase sempre de aplicação duvidosa. Não há como
deixar também de questionar a destinação de subvenções
sociais, de valor vultoso, através de uma entidade de
esposas de Deputados. E certo que a entidade não pode ser
responsabilizada pelos desvios de recursos que aprovou, mas
lhe cabe fiscalizar sua utilização, pelos instrumentos
disponíveis e usuais. As denúncias que envolvem hoje os
recursos destinados pela Associação Feminina de Assistência
Social já não podem ficar sem resposta, como admite o
próprio Presidente da Assembléia, Deputado José Ferraz.
Afinal, o questionamento está sendo feito por outros
parlamentares, de maneira clara, a ponto de a idoneidade da
instituição estar seriamente atingida, enquanto a opinião
pública aguarda explicações.
A Assembléia Legislativa de Minas terá que caminhar para
uma CPI para responder ás denúncias já feitas.
Paralelamente, não há como a Comissão de Constituição e
Justiça postergar a licença solicitada pela Justiça
Eleitoral para o julgamento de três parlamentares, já
formalmente solicitada. Os próprios parlamentares já
oficiaram á comissão concordando com a concessão de licença,
por entenderem, como vai-se firmando com a tese moderna, que
a imunidade parlamentar não deve ser usada para os Códigos
Penal ou Eleitoral, mas apenas para as questões no campo
ideológico ou da opinião. Finalmente, para Minas Gerais,
onde a Associação Comercial, com apoio de outras entidades,
já lançou movimento pela restauração da moralidade, é
preciso que a Assembléia Legislativa dê o exemplo de também
integrar-se no esforço pela ética na política."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Gostaria, finalmente, de manifestar o seguinte: cabe o
envio para o Ministério Público, se esta Casa desconfiar que
o Ministério Público não está cumprindo com as atividades
inerentes ao próprio Ministério. 0 que diz a Constituição? 0
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Ministério è fiscal da lei. Portanto, a partir do momento em
que haja qualquer denúncia envolvendo recursos públicos, é
função do Ministério Público antecipar-se e abrir inquérito
imediatamente.
Entendo que enviar para o Ministério Público significa duas
coisas: primeiro, lavarmos as mãos da nossa
responsabilidade, pois sabemos muito bem que somente uma
comissão parlamentar de Inquérito tem poderes para apurar
todas as denúncias. O que acontecerá com o Ministério
Público? Receberá e enviará para a Secretaria da Segurança
Pública, que enviará para a delegacia, para q ue seja aberto
um inquérito policial, e, depois, volte para a Secretaria e
para o Ministério Público. Temos denúncias de mais de 400
Prefeitos. Onde estão as denúncias? Essa é a hora da
verdade para os parlamentos brasileiro e mineiro.
Como disse o Carlão, não estamos prejulgando, não somos

donos da verdade. Aliás, ninguém é dono da verdade. O que
cabe ao parlamento é responder com serenidade a este momento
histórico. Sabemos que a maioria aqui não tem nada a temer.
Se, por um acaso, algum Deputado desviou recursos, cabe a
nós, Deputados, apurar. Essa tarefa é nossa, por mais
constrangedora que seja. Inclusive, o Deputado tbrahim
Jacob virá aqui amanhã para falar sobre isso, para dizer que
abre mão de qualquer coisa.
Se houve denúncia envolvendo parlamentares, isso envolve
também a Instituição. Se envolve a instituição, cabe a esta
Casa dar uma resposta. Não nos cabe fazer um requerimento,
que é a proposta do Deputado Ermano Batista, enviando-a para
o Ministério Público. Acho que, neste momento, o Ministério
deve prestar contas à sociedade sobre o que está fazendo
diante das denúncias, pois é pago pela sociedade para fazer
isso.
Nosso Presidente disse hoje que a Assembléia fica com 1,9%

do Orçamento e que o Executivo fica com 88.9%. Se nós temos
competência para fiscalizar o Executivo em 88.9%, não
teriamos competência para poder fiscalizar a subvenção
social? Acho que essa tarefa cabe a nós. A hora da verdade
está com o parlamento e não com o Ministério Público, Vamos
fazer uma Comissão de Inquérito, convidar o Ministério
Público para dela participar e solicitar a participação
também do Tribunal de Contas, da Secretaria da Segurança, e
dos peritos. Acho que quem tem que dar a resposta é o
parlamento. A instituição sairá melhor ou pior, dependendo
da atuação dos seus membros. Nós todos não queremos
moralidade e justiça? Vamos dar o exemplo. Nenhum de nós
tem nada a temer. Vamos constituir a comissão e vamos
apurar tudo a fundo. Cabe à sociedade julgar as entidades
ásquais destinamos verbas e que não souberam aplicá-las. Se
há problemas com a CUT, então que entrem com uma ação no
Ministério Público e entrem na Justiça. Se o dinheiro
público foi mal aplicado, vamos fiscalizar. Este é o
momento da verdade.
Tenho um amigo que diz que tudo que é fácil é falso. Acho
que, neste momento, é muito mais fácil aprovarmos um
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requerimento e enviarmos essas denúncias ao Ministério
Público. Ai nós seremos responsabilizados historicamente por
nossa atitude.
Então, nossa proposta é pela constituição de uma CPI. Vamos

abrir esta Casa para o povo, pois não temos nada a temer e
mostraremos que ela é Isenta e honesta.

459 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111/93 pelo

Deputado Paulo Pettersen
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas; sinto-me no dever de ocupar esta
tribuna para prestar especificamente aos meus amigos
presentes alguns esclarecimentos. De repente, vi meu nome e
o de notáveis companheiros serem citados na imprensa de
nosso Estado, por motivos processuais. Aproveitando-se do
escândalo que abala o Pais, com o envolvimento de
parlamentares de Brasília na manipulação de verbas
orçamentárias e as primeiras constatações da CPI, querem
associar fatos diferentes. Lá, comprova-se a existência de
contas-fantasmas, de liberações de recursos com cobrança de
comissões, de destinação de verbas para obras não
realizadas, de "lavagem' de dinheiro, de empresas com
atividades espúrias, dólares e mais dólares. O que temos
aqui? Fatos comuns na vida daqueles que militam na política.
Denúncias de abuso eleitoral e de não-aprovação, por parte
de Câmaras Municipais, de contas de um único exercício.
Fatos políticos.
Os adversários, não raro, quando perdem as disputas
eleitorais, acusam os vencedores de abuso de poder
econômico, quando, muitas vezes, os perdedores, bem o
sabemos, foram aqueles que mais usaram recursos cujas
origens não são bem explicadas. Acontece que os que vencem
nunca fazem denúncias contra os que perderam - ninguém quer
tripudiar sobre os vencidos. Mas isso serve para provar,
pelo menos, que as eleições não são ganhas através da compra
de votos: há que se ter uma mensagem para o eleitor. Prova
isso a reeleição de muitos, por várias legislaturas, sem que
sobre esses reeleitos tenham recaído, em nenhuma época,
acusações. Esta Casa está cheia de exemplos. Se verificarmos
OS anais dos Tribunais Eleitorais de todos os Estados,
encontraremos inúmeras denúncias q ue não foram acatadas por
absoluta falta de consistência. Isso ocorre, também, nos
Tribunais de Contas. Além disso, se lermos as publicações do
"Minas Gerais", veremos, diariamente, Inúmeros pareceres
contrários a aprovações de contas de um exercido de
Prefeitos e Presidentes de Câmaras, sem que, no entanto,
isso configure corrupção. Não se pode confundir nunca erros
administrativos, erros contábeis. enganos escriturais,
falhas burocráticas com falcatruas, desvio de recursos
públicos, dolo, locupletação e prevaricação.
Por esta Casa, já passaram inúmeros ex-Prefeitos. Nesta
legislatura, muitos deles têm assento neste Plenário. São
eles testemunhas vivas da diferença que existe entre os dois
casos. Muitas vezes ou, melhor dizendo, constantemente. o
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erro advém por culpa de prepostos, de funcionários, de
contadores, de assessoramento deficiente. As aprovações de
contas pelas Cãmaras Municipais estão sujeitas não somente
ao crivo da análise puramente contábil mas também ao fator
político. Além disso, a morosidade do Tribunal de Contas,
imposta pelo excesso de processos e pela insuficiência de
pessoal, faz com que os pareceres sejam dados, quase sempre,
quando o Prefeito já deixou o cargo. E aí, quando se faz
necessário ter acesso aos arquivos municipais para o
levantamento de dados, há que se contar com a boa-vontade
dos novos mandatários. E se são eles adversários políticos?
Vemos, então, a realidade da política municipal: portas são
fechadas, e documentos não são fornecidos. Fica, então, o
ex-Prefeito preso a uma pendência. Surge, posteriormente, a
ação movida pelo Ministério Público. A legislação vigente
estipula que, para se processarem Deputados, há necessidade
de se pedir autorização do Legislativo. Não fomos nós, eu, o
nobre Deputado Dilzon Melo e o ilustre Deputado Wanderley
Ávila, que criamos, em beneficio próprio, essa lei. Aliás,
esses dois companheiros que citei nem Deputados Estaduais
eram, muito menos Federais. Acredito que a inserção desse
dispositivo teve o intuito de resguardar Senadores e
Deputados do andamento de processos, sem que, antes, fosse
feita uma análise profunda do mérito pelo Poder do qual
faziam parte, evitando-se, assim, um desgaste do próprio
Legislativo. Se a maioria, hoje, na revisão constitucional,
achar por bem mudar a legislação, que o faça, assim como a
própria maioria, na época, entendeu de aprová-la. O
Presidente da República, os Ministros de Estado, os
Governadores têm foros especiais e ritos processuais
diferentes. Aos Senadores e Deputados foi dado o abrigo da
autorização do Legislativo para serem processados.
Nobres companheiros, no meu segundo mandato, estou

conhecendo uma nova face deste Legislativo. Fui companheiro
de partido, com muito orgulho, do ex-Presidente Kemil
Kumaira, do ex-Presidente Romeu Queiroz e do atual
Presidente José Ferraz. Quando os Deputados Romeu Queiroz e
José Ferraz deixaram o PMDB para ingressar no PRS, em apoio
à candidatura do atual Governador do Estado, Dr. Hélio
Garcia, mantivemos o mesmo nível de cordialidade, de
companheirismo e, acima de tudo, mantivemos intocável a
nossa amizade. O mesmo aconteceu com os Deputados Ronaldo
Vasconcel los, Marcelo Cecé e outros mais, que mudaram de
legenda. Hoje, alguns de nós ingressaram no PP e contam com
a amizade fraternal dos antigos companheiros de seus
respectivos ex-partidos. Temos, apenas, pensamentos e ideais
políticos diferentes. Muitas vezes somos ou seremos
adversários, mas nunca, inimigos.
No entanto, como disse, estou vendo um outro lado, uma nova
imagem, até então desconhecida para mim. Grassam, nesta
legislatura, procedimentos de inimizade; nota-se a vontade
de destruir companheiros; usa-se a imprensa para achacar.
Felizmente, são poucos, muito poucos os que agem dessa
forma. Chegam a dizer que existem 14 processos contra a
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minha pessoa, confundindo, propositadamente, 14 itens que
constam de uma prestação de contas da época em que fui
Prefeito, lá pelos idos de 1993. Procurarei os jornais que
publicaram noticias baseadas em fatos que lhes foram
repassados, sem retratar a verdade. Tenho certeza de que
farão as retificações, independentemente do uso da
prerrogativa legal do direito á resposta. Alguns desses
itens são tão primários, enganos de contador, erros de
escrituração, que a auditoria apurou, em poucas horas, que
já haviam sido sanados através de lançamentos de correção.
Não procuram ler os processos. Não esperam a contra-prova.
Não aguardam a defesa. Difamam, usam os pedidos de licença,
feitos por tribunais, para acusar, para condenar antes do
julgamento, para dar a sua própria sentença. Acusam não só a
nós, os três Deputados, mas também ao Presidente e ao
Relator da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, á
própria Casa, ao próprio Poder Legislativo. Querem rito
sumário, sem análises, transformando este Plenário em um
tribunal do Santo Ofício. Agora, buscam, também, instalar
uma CPI para apurar irregularidades na ASFAS. Mancham os
nomes de nossas esposas, participantes que são dessa
associação usada para atender a entidades necessitadas e
para a qual, praticamente, todos os Deputados repassam
recursos. Colocam a Presidente da Associação, una ilustre
dama, sob suspeita pública. Vê-se o Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz, obrigado a dar entrevistas e a ir á
televisão para prestar esclarecimentos. Esclarecer o quê?
Que pode ter havido um erro ou um engano, entre tantos e
tantos acertos? Tenho medo dos infalíveis, dos que se dizem
sem defeitos - pode acontecer com eles a mesma coisa que
está acontecendo com aquela que foi Prefeita da maior cidade
do Pais.
Srs. Deputados, quis, assim como os meus dois companheiros,
que os pedidos de licença fossem apreciados o mais rápido
possível, sem prejuízo da qualidade da análise, pela
Comissão de Justiça. Já requeremos formalmente ao nobre
Presidente desta Casa essa providência. Ninguém, em sã
consciência, quer ficar com uma pendência desse tipo para
sempre. Ninguém em sã consciência quer ver seu nome sujeito
a ataques, a noticias facciosas. Temos amigos, parentes e
eleitores, a quem devemos esclarecimentos.
No entanto, por acreditar na justiça, na isenção dos
tribunais, estou, neste momento, de viva voz, neste
Plenário, abrindo mão da prerrogativa do art. 45 do
Regimento Interno desta Assembléia, ou seja, abrindo mão da
minha imunidade parlamentar, para que o processo que existe
contra a minha pessoa tramite no Tribunal de Justiça, onde
poderei, dentro da plenitude, fazer a minha defesa, assim
como tantos outros têm feito, até em tribunais superiores. O
que não posso permitir é ser julgado por aqueles que, nesta
Casa, querem ser inquisidores, por essa pequena minoria.
Acima de tudo, prevalecerá, em Minas, no Brasil, a palavra
temida pelos nossos desafetos; Democracia. Muito obrigado.

459g REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 3/11/93 pelo
Deputado Jaime Martins

O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, depois de um longo penado ausente desta tribuna,
voltamos aqui para prestar algumas informações.
Antes, Sr. Presidente, queríamos agradecer a V. Exa. . aos
nobres Deputados e a todos os funcionários desta Casa pelo
carinho e pelo apoio que nos prestaram por ocasião de nossa
enfermidade. Confesso que já deveria ter vindo a este
microfone para fazer este agradecimento. Mas meu estado
emocional não o permitiu, razão pela qual o estou fazendo
agora, ao iniciar minhas palavras. Minha gratidão a todos os
Deputados, à Mesa desta Casa e a todos os funcionários pelo
carinho, apoio e presteza que tiveram comigo durante o tempo
da minha enfermidade. Muito obrigado.
Fui citado nominalmente pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira como possível fraudador de verbas. Volto aqui para
prestar alguns esclarecimentos, apesar de achar que o
Deputado Antônio Carlos Pereira não tem autoridade para
denunciar ninguém. Hoje, no "Bom Dia Minas', programa que
vai ao ar precisamente às 71h50min, ele confessou que
destinou sua verba de 1992 para a CUT. Ele disse que achava
que tinha agido de forma errada. Então, como uma pessoa que
comete erros pode fazer acusações de forma indiscriminada?
Cometeram uma outra injustiça comigo. Por ocasião da
votação do projeto de aumento de vencimentos para o
funcionalismo público, encaminhado a esta Casa pelo Sr.
Governador, eu me encontrava internado no Hospital Felicio
Rocho. Se o projeto não fosse votado, o funcionalismo
ficaria sem receber naquele mês. A CUT, financiada pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira, soltou pelo Estado de Minas
Gerais uma série de cartazes chamando de traidores aqueles
Deputados que votaram a favor do projeto de interesse do
funcionalismo público. Meu nome constava nesses cartazes, em
destaque, como traidor, e eu estava hospitalizado. Por ai V.
Exas. vêem como o Deputado Antônio Carlos Pereira denuncia
todo mundo a torto e a direito.
Nós temos uma fundação em Divinôpolis, a Fundação Jaime

Martins, que recebe verbas oficiais. Se fosse nosso desejo
fazer trambiques, teríamos colocado nessa fundação outro
nome. Estou com 62 anos de idade. Custei a construir um nome
honrado. Não será agora. no fim da vida, que vou sujá-lo.
Para construir a Fundação Jaime Martins, conseguimos a
permissão da TVE, da Fundação Roquete Pinto, para
retransmitir a imagem da TVE em Divinópolis. Estamos
retransmitindo o sinal da TVE, estamos nos equipando e,
dentro de poucos dias, estaremos fazendo uma programação
local, prestando um serviço comunitário, social e cultural a
Divinópolis e a toda a região.
Decidimos construir uma clínica, ligada à Fundação, para
recuperação de usuários de tóxicos e de álcool. Enquanto
Isso, o PT faz projetos como o Pró-Cachaça, incentivando a
produção e o uso do álcool junto ao nosso povo. Nós estamos
tentando recuperar essas pessoas mal encaminhadas e
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desviadas pelo uso de álcool, drogas e fumo. Essa clínica
está lá, em pleno funcionamento. Ela recebe verbas oficiais.
A maior parte das verbas foram doadas pela Siderúrgica São
Cristovão à fundação, que comprou um terreno de OOha para a
construção dessa clínica. Grande parte da mão-de-obra e dos
materiais foram doados pela siderúrgica e por outras
empresas. Também o Lions teve uma participação importante
nessa construção. Hoje, graças a Deus, a clínica está em
pleno funcionamento, graças ao trabalho das Irmãs do Bom
Pastor e ao serviço voluntário. A instituição não recebe um
tostão de ninguém. As pessoas que lá comparecem precisam ter
apenas vontade de parar de beber e de usar drogas. Tendo
essa disposição, elas serão recebidas de braços abertos na
clínica e não precisarão pagar nada. A ajuda que eles têm
recebido destina-se a esses dois projetos maiores e a vários
outros menores, que a fundação realiza em Divinõpolis. Mas
temos ainda outros projetos em mente.
Quanto à verba a que se refere o Deputado Antônio Carlos
Pereira, publicada no dia 20 do mês passado, gostaria de
dizer que ela ainda nem foi liberada. Então, como a fundação
iria desviá-la, se ainda nem recebeu o dinheiro? Isso
demonstra que são bastante levianas essas acusações.
Todo ano prestamos contas á Cãmara Municipal de

Divinópolis, e a entidade é, reconhecidamente, de utilidade
pública municipal e estadual. Prestamos contas, também, ao
Ministério Público. Os Promotores de Divinópolis recebem
relatórios de tudo o que ocorre dentro da fundação.
Desse modo, Sr. Presidente, colocamos a fundação à

disposição de V. Exa. e da Mesa da Assembléia, caso desejem
fazer alguma sindicãncia. Estamos abertos, ainda, para toda
a imprensa, inclusive para o jornal que publicou a noticia,
levianamente, ou seja, estamos às ordens para quem quiser
fiscalizar.
Eu, pessoalmente, se houver necessidade, posso agora, neste
instante, autorizar que se quebre o meu sigilo bancário, a
fim de que as pessoas possam verificar se existe em minha
conta bancária um tostão além daquilo que ganho com o meu
suor.
Sr. Presidente, ficam aqui as minhas explicações; era isso
que eu precisava falar, inicialmente. Espero que o assunto
seja encerrado por ai, mas continuo á disposição da
imprensa, de meus nobres colegas aqui da Assembléia e da
Promotoria Pública, não só de Divinópolis, mas do Estado de
Minas Gerais, para prestar contas daquilo que estou fazendo.
Se estou na vida pública, se estou aqui, é para defender os
interesses de Divinópolis, da minha região e de Minas
Gerais. Não estaria aqui para "encher lingüiça" e para fazer
trambiques, porque não sou disso.
Espero que eu tenha dado uma explicação correta. Acho que

Minas Gerais deve participar também de uma "campanha das
mãos limpas", porque as notícias que temos de Brasilia,
realmente, são terríveis. Penso que tudo deve ser apurado, e
quem merecer deverá pagar. Agora, aqui na Assembléia, são
levantadas todas essas questões. De minha parte, quero que
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tudo seja apurado e estou aberto a todos vocês. Muito
obrigado 

45% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3/11/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, em que pese ao fato de o Deputado Jaime
Martins ter se retirado - não pretendo polemizar com ele -
faço questão de alguns esclarecimentos preliminares.
Primeiro, em nenhum momento - digo isso com absoluta
tranqüilidade - fiz insinuação alguma de que haveria um
desvio de verba na "Fundação Jaime Martins". O fato - este é
um fato - é que a Fundação Jaime Martins recebe subvenções
sociais e é presidida pelo filho do Deputado. Este é o fato.
Perfeito?
Nós vamos ter de tomar uma decisão, O Deputado Ermano
Batistá, ao que tudo indica, com o respaldo da maioria das
Lideranças da Assembléia, encaminha um requerimento - e é
bom que as pessoas tenham noticia do que estamos votando -
que diz o seguinte: (- Lê:)
"O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais,
tendo em vista as noticias veiculadas pela imprensa
relativas á existência de possíveis irregularidades na
utilização de recursos por parte de entidades assistenciais
destinatárias de subvenções sociais e considerando que as
ações apontadas pelas mencionadas noticias dizem respeito a
fatos ocorridos após a atuação desta Casa, que cumpriu todas
as exigências legais no processo de destinação das mesmas
subvenções, requer seja formulada solicitação da Assembléia
Legislativa ao Procurador-Geral de Justiça, no sentido de se
adotarem as medidas necessárias à apuração dos fatos
apontados, tendo em vista suas atribuições
constitucionais".Primeiro, uma das denúncias diz respeito à
nossa colega Deputada Elisa Alves. A denúncia não
caracteriza que houve problema depois. Ela é muito clara e
precisa. As pessoas que tiveram oportunidade de assistir ao
ato da denúncia não tiveram dúvida. A denúncia diz respeito
ao procedimento da Deputada, e não, a entidades.
Insisto. Assim como não afirmei que há desvios de recursos
na Fundação Jaime Martins, não estou afirmando que a
Deputada, eventualmente, tenha se apropriado desses
recursos. Mas a denúncia diz respeito à Deputada. Aliás,
existem evidências, indícios. Não vamos manobrar as
palavras. E não se limita, exclusivamente, á Deputada Elisa
Alves nem ao episódio denunciado na semana anterior. Há
outros relativos a essa Deputada e relativos, também, a
outros Deputados.
Na semana passada, o Deputado Amilcar Padovani subiu a esta
tribuna para fazer comentários acerca de uma entidade, a
Associação Assistencial Lar Vazio, denunciada pela CPI do
Congresso Nacional como recebedora de recursos públicos, sem
que se verificasse a sua existência em Juiz de Fora. Alguns
poderiam dizer que isso diz respeito à órbita federal. Mas a
entidade Lar Vazio, desde 1991, vem recebendo subvenções
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desta Assembléia, que cabem ao Deputado Amilcar Padovani.
Isso é um fato. Se houve distorções, não entraremos agora
nesse mérito. E um fato que diz respeito a um Deputado desta
Assembléia.
Ontem, recebemos uma representação, já encaminhada ao
Ministério Público, que diz respeito á Associação dos Amigos
de Congonhas, do ex-Deputado e atual Prefeito Guálter
Monteiro. Essa entidade recebia e recebe subvenções sociais
e era constituída por funcionários do Gabinete do Deputado
Guálter Monteiro, lotados nesta Assembléia.
Não estou tirando nenhuma conclusão desses fatos, mas eles
ocorreram na órbita interna da Assembléia Legislativa.
Assim, o primeiro argumento do Deputado Ermano Batista não
diz nada, absolutamente. Além disso, o Ministério Público
não precisa ser acionado para tomar providências. Ao
contrário, ele tem a obrigação e a responsabilidade de,
diante de notícias, tomar as providências. Os fatos são
públicos, fartamente veiculados pela imprensa. Não é preciso
que esta Assembléia, de uma forma magnânima e generosa, se
dirija ao Ministério Público. Agora, nossa responsabilidade,
nossa competência é a de não nos eximirmos diante do que
está acontecendo. E ai temos de trabalhar num terreno, sem
dúvida alguma, difícil, pantanoso. Existem denúncias que
indicam com clareza desvio de recursos. isso é profundamente
grave. Existe outra ordem de denúncia que não é,
aparentemente, tão grave assim. Mas, se quisermos introduzir
neste debate a dimensão da ética, teremos de ser, no mínimo,
cautelosos nesta discussão.
Que me perdoe o Deputado Jaime Martins, mas não me parece
correto, sob o ponto de vista ético, alocar recursos
públicos numa entidade presidida pelo meu filho. Que me
perdoe o Deputado Ibrahim Jacob, que amanhã usará esta
tribuna, mas não me parece correto - e eu jamais afirmei que
• Deputado Ibrahim Jacob se apropria de recursos públicos -
• Deputado indicar subvenções sociais para uma entidade,
para construir, também com verbas da Secretaria da Saúde, um
hospital que tem, como controlador do Centro Regional de
Saúde, o seu filho; que tem, como engenheira responsável
pela obra, a sua filha. Isso não meparece correto, do ponto
de vista ético. Ninguém aqui está falando em embolso, em
roubo. O PT jamais afirmou isso. Mas temos de levantar essas
questões. Este é o nosso papel.
Não sejamos ingênuos. Sabemos que muitos de nós fazemos a

destinação correta dessas verbas, e não apenas a Bancada do
PT Outros fazem também dessa forma, mas temos de trabalhar
uma mediação. Qual é essa mediação? O destino pode ser
aparentemente sério. A entidade existe, faz seu trabalho.
Mas fica um detalhe, que me parece fundamental. Quando chega
o período eleitoral, o magnânimo parlamentar se dirige a
essa entidade buscando votos. Em nome de quê? Em nome dos
recursos que, generosamente, foram distribuídos ao longo de
4 anos. E uma moeda de troca, e isso nos amesquinha, nos
enxovalha, isso diminui este Poder, isso transforma aqueles
que recebem em cidadãos de segunda categoria, e este



34 1

parlamento, num balcão de negócios Temos de discutir isso,
sim. E o fórum para se fazer isso é a CPI. Não é só um plano
interessante, agradável, um plano que seja prerrogativa
deste parlamento, uma conquista democrática. A CPI foi
criada para que seja utilizada nesses momentos dificeis, e
não, nos momentos simples e fáceis. A CPI tem de ser usada
quando há pressão, contradição. Ela deve aflorar com mais
força nesses momentos dificeis. A alternativa de se enviar
para o Ministério Público o problema não tem outra
caracterização que não seja a omissão do Legislativo
mineiro. Já houve insinuações, da tribuna, de que alguns
Deputados querem manchar a imagem da Assembléia Legislativa.
Eu lhes digo que o que mancha a imagem da Assembléia
Legislativa são denúncias dessa natureza. Não somos
delatores, mão comungamos com o regime ditatorial, em que
fazer delação é uma prática de sobrevivência politica.
Estamos única e exclusivamente cumprindo, a nosso juizo, um
dever inconteste deste Poder, um dever do legislador e,
acima de tudo - e , digo com orgulho - o dever de
representante do povo. E nosso dever fiscalizar, sim. E
nosso dever pedir explicações, sim. E pelo cumprimento
desse dever que se deve constituir uma CPI.
Gostaria de concluir dizendo que tampouco tenho ilusões de

que basta uma CPI para elucidar tudo. Mas precisamos, sim,
instituir a CPI para que tudo venha á tona, para que se faça
uma catarse coletiva, da qual conseguiriamos todos nascer
novos. E um processo, sem dúvida, demorado. Vai gastar
tempo Mas temos, hoje, a oportunidade impar de iniciar esse
processo, um processo que foi abortado após o "impeachment"
do Collor, que, àquela época, prenunciava que a sociedade
brasileira poderia caminhar com outra perspectiva.
Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje, o momento nacional
se ajusta; hoje, o momento nacional permite que nós,
enquanto instituição, sejamos valorizados. Para isso,
senhores e senhoras, vamos ter de, necessariamente,
trabalhar com outra lógica. Não podemos mais ficar aferrados
a critérios, a valores, a paradigmas, a referenciais do
passado. Um nosso colega comentava: "Não podemos confundir a
nossa discussão com a do Orçamento federal". Sem dúvida
alguma, não podemos Há um detalhe: no nosso Orçamento já
vem tudo pronto do Executivo. O que recebemos são migalhas,
são filigranas, são esmolas, aquilo que já existia na época
da ditadura. A situação da Assembléia de Minas é tão
paradoxal que o que havia antes - destinação de subvenções
sociais e pequenas janelinhas de tráfico de influência do
Deputado com o Executivo - é o que a nossa Assembléia faz
hoje. Vamos nos engrandecer! Vamos nos libertar dessas
amarras! Vamos meter o dedo nas nossas feridas E com isso
que conseguiremos, enfim, dizer para o povo do Estado e do
Pais que esta Assembléia vale a pena, que democracia vale a
pena. Muito obrigado-

459g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111193 pelo

Deputado Raul Messias
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O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, em primeiro lugar, quero registrar o meu
protesto com relação à assessoria da Mesa pela forma
esdrúxula com que manipula a lista de oradores inscritos
para a tribuna. Mas, Sr. Presidente, quero falar é sobre uma
questão discutida e que é a opção entre o requerimento do
Deputado Ermano Batista, que solicita investigações ao
Ministério Público, e o pedido de uma CPI. O pedido da
constituição de uma CPI eu já assinei e votarei
favoravelmente, com as 26 assinaturas necessárias.
Entendo que, dos três Poderes que constituem a República
brasileira, não tenho a menor dúvida de que o Poder
Legislativo é o mais vulnerável. Por quê? Porque em todos os
regimentos, seja o Regimento do Congresso Nacional, seja o
Regimento da Assembléia Legislativa, seja o Regimento da
Câmara Municipal, existe um artigo fundamental. No nosso
caso é o art. 21, que diz: "As reuniões são públicas". Isso
é que é fundamental. Talvez essa seja a diferença básica
entre uma investigação, um trabalho feito pelo Ministério
Público e um trabalho feito por uma comissão parlamentar de
inquérito desta Casa. AS reuniões dessa comissão, como estão
sendo as reuniões do Congresso Nacional, seriam públicas.
Isto é mais didático, educa o eleitorado e garante o direito
fundamental do cidadão de ser informado. Na medida em que as
nossas reuniões são públicas, transmitidas pelas televisões,
rádios, jornais, e os Deputados de diferentes facções, de
diferentes partidos têm possibilidade de usar a palavra, de
defender o seu ponto de vista e suas ações e de fazer
perguntas - tudo isso publicamente - o processo torna-se
multo mais democrático. E uma evolução que garante à
sociedade uma transparência muito grande.
E baseado neste art. 21 do nosso Regimento Interno,
combinado com os arts. 113 e 114 - os quais tratam das
comissões parlamentares de inquérito e que não prevêem
reuniões secretas - que acho que a CPI seria muito mais
interessante para todos nós na análise e no esclarecimento
desse qúiproquó em torno das subvenções sociais.
Lembro-me, muito bem, de que, quando participava da Mesa,
fui designado pelo Presidente como Relator da prestação de
contas da ASPAS. Fui ao andar correspondente à ASFAS e
perguntei onde estavam os arquivos. Tive acesso a eles, mas
julguei humanamente impossível, para qualquer um de nós,
analisar e afirmar que estava tudo certo ou que estava tudo
errado. A quantidade de documentos é enorme. Há
impossibilidade concreta de verificarmos detalhe por
detalhe.
Então, qual foi a minha opção? Ofereci á Mesa uma sugestão:

que se fizesse uma análise, por amostragem, como é feita com
o Imposto de Renda pelas delegacias fiscais: que se
sorteasse um certo número de instituições, incluindo as que
recebem subvenções da ASFAS, subvenções diretamente da
Assembléia, através dos requerimentos dos Deputados. A
partir dessa amostragem, poderíamos chegar a uma conclusão
mínima. Infelizmente, a nossa idéia não foi aceita.
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Declinei, então, do privilégio de ser Relator da matéria,
devolvendo-a ao Presidente para que nomeasse outro Relator.
Acho que essa seria a posição correta deste Plenário: abrir
para todos, da oposição ou da situação, e principalmente
para a opinião pública, que nem sempre é corretamente
informada pela imprensa. Seria uma forma de demonstrar que a
maioria não tem nada a temer. Quanto ao envio para o
Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, acho que
poderiam ser passos posteriores á CRI; poderia ser uma das
conclusões dessa CRI. Mas seria muito Importante abrirmos o
debate, mesmo sujeito a contraditório, a levantamento e a
prestação de contas de todos os Deputados. A partir disso,
sim, tomarmos a medida de procurar a Justiça, o Ministério
Público e a Policia, se for o caso.
Mas, de cara, um requerimento desses, a nosso ver, veio
abortar uma idéia que era a idéia da CRI, uma idéia que
estaria no movimento concreto, político, que existe hoje no
Pais, de o parlamento abrir suas portas, mostrando seus
problemas e suas soluções, suas virtudes e seus defeitos.
Infelizmente, vem agora este requerimento que entra, a

nosso ver, para abortar o pedido da CRI. E difícil nos
posicionarmos quanto a este requerimento, porque votar
contra ele poderia significar que não queremos investigação
do Ministério Público. Não é esta a nossa posição. Mas votar
a favor significa compactuar com o grupo que quer impedir a
criação da CPI, em que estariam presentes todas as forças
políticas do parlamento.
Fica aqui a nossa estranheza, a nossa indignação e o nosso
pedido para que os Deputados assinem o requerimento relativo
á CPI.
Mesmo depois de aprovado o requerimento do nobre Deputado
Ermano Batista, isto pode ser feito. Não vejo contradição
entre uma coisa e outra. Podemos aprovar o requerimento do
Deputado Ermano Batista e aprovar a constituição da CRI para
examinarmos, a fundo, o imenso material que existe na Casa e
precisa ser examinado.
Gostaria, finalmente, de parabenizar o Deputado Jaime
Martins pela coragem, que teve, de colocar à disposição de
todos suas contas bancárias.
Já disse, desta tribuna, na época em que discutíamos a

questão do Sr. Newton Cardoso, palavras defendendo esse
Instrumento. Segundo o próprio Regimento e a jurisprudência
consagrada, pelas ações da CPI no Congresso Nacional, existe
a necessidade de quebra de sigilo bancário em determinados
casos. Aliás, desta tribuna, defendi na mesma época, que
todos os agentes públicos, Deputados, Prefeitos, Senadores,
Presidente da República, todos tivessem, "a priori", a
quebra do sigilo de suas contas bancárias, para que não
houvesse dúvidas relativas a seus patrimônios. Isso seria
importantíssimo para recuperação da imagem do Legislativo.
Esta CPI poderia chegar a isso.
Novamente,.árabenizo o Deputado Jaime Martins, assim como

a Deputada Maria José Haueisen que, recentemente, publicou a
relação de todas as entidades, que receberam subvenções a
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partir de sua indicação. Também nossas indicações estão
abertas a todos aqueles que delas quiserem ficar a par.
Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de conclamar os Srs.
Deputados para que refletissem e, mesmo votando a favor do
requerimento do Deputado Emano Batista, assinassem o pedido
da CPI, para enfrentarmos essa questão de cabeça erguida.
"Quem não deve não teme".

59a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 3111/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias, senhores
representantes da imprensa. Nós vamos seguir com essa mesma
linha de raciocínio, aqui iniciada por nosso colega,
Deputado Raul Messias, trabalhando a defesa de nossa
assinatura no requerimento de solicitação de abertura da
CPI, pautando-nos pelo Regimento Interno.
Particularmente, entendo que todos nós, ao chegarmos a esta
Casa, fizemos um juramento de cumprirmos a Constituição do
Estado e, ao mesmo tempo, de adotarmos como norma de conduta
o Regimento Interno da Casa. E é exatamente a partir do
Regimento Interno que gostaríamos de contar o porquê da
nossa intenção, o motivo pelo qual entendemos que é
fundamental a abertura dessa CPI. Não vemos nenhum problema
em relação ao acompanhamento dos trabalhos dessa CPI por
parte do Ministério Público. Entendemos que é fundamental
que esse órgão possa trabalhar, investigar e apresentar
propostas concretas.
Há mais de dois meses apresentamos, junto ao Ministério
Público, uma representação relacionada a duas contas
fantasmas de empresas que, por coincidência ou não, fizeram
a campanha do atual Prefeito de Uberlãndla. Infelizmente,
até agora nenhuma informação nos foi apresentada. Neste
momento, em que a Nação brasileira deseja que aconteça no
nosso Pais o que vem ocorrendo na Itália, o Movimento Mãos
Limpas, é necessário que o Ministério Público trabalhe para
que possamos investigar não só o Poder Legislativo como
também o Judiciário e o Executivo.
E. como diz o art. 21 do Regimento Interno, e como colocou
muito bem o nosso companheiro Raul Messias, as nossas
reuniões são públicas, podendo, em alguns casos, ser
secretas, O Regimento Interno estabelece em que condições
esta Assembléia se reúne secretamente, e tais condições não
se aplicam às CPI5. No seu art. 113, o Regimento Interno
estabelece a forma de funcionamento de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito e coloca concretamente as condições
para a sua instalação. Faço questão de ler o artigo, para
não dizerem que estamos querendo deturpar alguma coisa:
Art. 113 - A Assembléia Legislativa, a requerimento de um
terço de seus membros, constituirá comissão parlamentar de
inquérito para apuração de fato determinado e por prazo
certo, a qual terá poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e
neste Regimento. lQ - Considera-se fato determinado o
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acontecimento de relevante interesse para a vida pública e
para a ordem constitucional, legal, econômica e social do
Estado, que demanda investigação, elucidação e fiscalização
e que estiver devidamente caracterizado no requerimento da
comissão."
O lg desse art. 113 coloca que deve haver um
acontecimento relevante e que este deve estar caracterizado
num requerimento. Já foram enumeradas aqui pelo Líder da
nossa Bancada as peças que nos levaram à formulação da
solicitação de abertura da CPI.
O artigo coloca, também, que esse acontecimento deve ser de
relevante interesse para a vida pública.
Desta Casa e de Minas sempre partiram movimentos
importantes da vida nacional para a liberdade, para a
moralização.
Na semana passada, o Deputado Tarcisio Henriques, ocupando
esta tribuna, fez a leitura de um importante manifesto que
foi redigido num café da manhã, com a participação da
Associação Comercial de Minas e de diversas outras
entidades e parlamentares. Esse manifesto - que foi,
inclusive, saudado pela maioria desta Casa •- é sério e
coloca a necessidade de trabalharmos nessa linha de
apuração, isto é, de apurarmos qualquer dúvida que esteja
pairando sobre o nosso parlamento ou sobre qualquer outra
instituição. Tal manifesto foi assinado por Aureliano Chaves
e outras lideranças, além de grandes líderes de Minas Gerais
no cenário nacional.
E de fundamental importância que tenhamos esse manifesto

como um caminho a ser trilhado, para que Minas se apresente
diante da Nação, como de fato, um Estado que deseja a
elucidação de todos os atos que porventura possam ocorrer,
em termos de corrupção ou de outros aspectos que estão sendo
abordados.
Particularmente, não faço e não fiz, em momento algum, à
imprensa ou a outro órgão, acusações a qualquer parlamentar.
Participamos, na sexta-feira, do lançamento de um manifesto,
pelo Prefeito Patrus Ananias, com a presença de diversas
entidades. O povo de Minas começa a se mobilizar e fará uma
marcha, em Belo Horizonte, pela ética, pela moral e pela
apuração de todas as denúncias e atos formulados com relação
à corrupção. Tenho certeza de que esses movimentos voltarão
a ocorrer no País. A União Brasileira de Estudantes, quinta-
feira, estará fazendo manifestações. Os cara-pintadas
voltarão às ruas, e tenho certeza de que os estudantes
mineiros irão exigir a moralização. Tenho certeza de que
essa juventude toda vai estar não acusando, mas exigindo
justiça'
Gostaria de encerrar as minhas palavras com um versículo

que me tem marcado muito: "Nós devemos trabalhar até que
ocorra justiça. Até que ocorra justiça estaremos nesta
tribuna, nas ruas de Minas, exigindo a apuração de todas as
denúncias formuladas. Muito obrigado!
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Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 466 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 
lã 

PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos e telegrama - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.787 ao 1.792/93 -
Requerimentos do nQ 4.877 ao 4-886/93 - Requerimentos do
Deputado Milton Salles (6) - Comunicações: Comunicações da
Deputada Elisa Alves e dos Deputados José Braga e Márcio
Miranda (2) - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Decisões
da Presidência (3) - Leitura de comunicações apresentadas -
Discussão e votação de pareceres: Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nQ 1.230/93: aprovação - Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Milton Salies (6); deferimento -
Requerimento ng 4.803/93; aprovação, com as Emendas ngs 1 e
2 - 2a Fase: Discussão e votação de proposições: Votação, no
2ç turno, do Projeto de Lei ng 1704/93; aprovação, com as
Emendas do ng 1 ao 4 - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 999/92; requerimento do Deputado Geraldo da Costa
Pereira (adiamento da discussão); aprovação do requerimento
- Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.324/93;
aprovação - Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei n
840/92; aprovação na forma do vencido no lg turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalnar Silva - Ambrôsio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cássimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - 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.
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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.

ta PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Cõssinio Freitas, ]o-Secretário "ad hoc, lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Ng 40/93, do Sr. Arnaldo Coelho, Procurador-Geral Adjunto
de Justiça, em que, reiterando termos de oficio, solicita
informação da data em que se deu a investidura do Sr. Paulo
Soares de Oliveira no cargo de Deputado Estadual e se ele
exerce ainda mandato legislativo.
Do Sr- Evandro de Pádua Abreu, Secretário da Casa Civil
(2), que encaminha, a propósito de requerimento do Deputado
Benê Guedes, cópia de expediente da Diretora-Geral do DETEL-
MG dando conta de que, até o final deste ano, deverá ser
substituída a central telefônica do Município de Recreio,
com introdução do sistema DOI; e, com referência a
requerimento do Deputado Wilson Pires (pavimentação de
trechos rodoviários nos vales dos rios Mucuri, São Mateus e
Jequitinhonha), encaminha cópia de oficio do Secretário
Adjunto de Transportes e Obras Públicas informando que o
pedido foi registrado e que várias ações estão em
desenvolvimento, com o objetivo de continuar as obras em
algumas rodovias.
Do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda,
encaminhando exemplar do "Balancete Centralizado da
Administração Direta", relativo a agosto/93. (- A Comissão
de Fiscalização  Financeira.
Do Sr. Dswaldo Vamato Takaki, Diretor do Departamento de
Planejamento Agrícola da Secretaria de Planejamento Agrícola
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Roberto Amaral, que a esse Ministério cabe fiscalizar o
cumprimento das exigências fitossanitárias previstas na
legislação vigente e que, assim, definição ou fixação de
programas de importação de alho é de exclusiva competência
da iniciativa privada.
Do Sr. Wandenkolk Gonçalves, Deputado á Assembléia

Legislativa do Estado do Pará, agradecendo o encaminhamento
de cópia do Projeto de Lei no 1.029/92 e solicitando lhe
sejam também encaminhadas cópias de outros projetos
porventura em tramitação que visem ao interesse geral da
sociedade.
Do Sr. Sebastião Carrara da Rocha, Prefeito Municipal de

Carangola, encaminhando a esta Casa cópia do oficio por ele
enviado ao Deputado Paulo Pettersen e solicitando seja
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aquele expediente lido no Plenário. (- Anexe-se ao Ofício flQ
18/92, do Tribunal de Justiça.)
Do Sr. Adenilson Rodrigues Rubim, Presidente da Câmara
Municipal de Três Marias, encaminhando cópia da Moção n
002/93, por meio da qual aquela Casa Legislativa manifesta
solidariedade aos pescadores profissionais dos lagos
artificiais do Estado, e pedindo que esta Casa envide
esforços junto às autoridades competentes para que sejam
tomadas providências em favor da classe pescadora. (- A
Comissão de Meio Ambiente.
Do Sr. Josino Bernardes de Castro Neto. Presidente da

Câmara Municipal de Formiga, solicitando informações sobre a
liberação de verbas para aquele município, a fim de
verificar se os recursos em questão foram devidamente
aplicados.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIO,
informando, a respeito de requerimento do Deputado Elmo Braz
(instalação de iluminação pública no trevo de acesso à
cidade de Nova Serrana), que já apresentou à Prefeitura
Municipal o projeto referente à obra solicitada.
Do Sr. Domingos Lanna. Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (7), informando, em atenção a requerimentos:
dos Deputados Sebastião Helvécio (asfaltamento do trecho
Recreio - Pirapetinga), Alvaro António (asfaltamento do
acesso ao Distrito de Caetano Lopes, no Município de
Jeceaba) e Jorge Eduardo (conclusão dos trabalhos de
pavimentação do trecho Silvianópolis - Turvolândia), que, no
momento, a Pasta está impedida de atender às solicitações,
devido à escassez de recursos financeiros; da Deputada Maria
Elvira (asfaltamento do trecho Bandeira do Sul - Botelhos e
construção de ponte no local; asfaltamento dos trechos Carmo
de Minas - Dom Viçoso, Passa-Tempo - Desterro de Entre-Rios
- Entre-Rios de Minas e Aguas Formosas - Maxacalis), que, no
momento, não há recursos financeiros para atender ao pedido;
e da mesma parlamentar (pavimentação do trecho BR-116 - Rio
Mucuri - Pavão - Aguas Formosas), que o órgão não tem medido
esforços para obter os recursos necessários á continuidade
da obra em questão.
Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Chefe de Gabinete do
Secretário de Agricultura, comunicando, referentemente a
requerimentos do Deputado Geraldo da Costa Pereira
(instalação de galpão para comercialização de produtos
agrícolas em diversos municípios), que a equipe da
Superintendência de Abastecimento já esteve em Mateus Leme a
fim de analisar a viabilidade da implantação do projeto
Barracão do Produtor e que os demais municípios serão
visitados a partir de dezembro.
Da Sra. Maria do Carmo V. Campos, Superintendente da AF
Coordenação de Créditos Especiais do BEMGE, sugerindo
emendas ao Projeto de Lei ng 1.618/93. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 1.618/93.)

TELEGRAMA
Do Sr. Octávio Gallotti, Presidente do STF, comunicando, a
respeito da Ação Direta de Inconstitucionalidade ng 348-
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8/600, em que é requerente o Governador do Estado e
requerida esta Assembléia, que aquele órgão, em sessão
plenária realizada no dia 10/11/93, julgou procedente, em
parte, a ação, declarando a inconstitucionalidade do 3g do
art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado.
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 1.787193

Torna obrigatória a instalação de eclusas em obras de
barramentos de rios estaduais navegáveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica obrigatória a instalação de eclusas, para
fins de transporte hidroviário, em obras de barramento de
rios estaduais navegáveis.
Parágrafo único - O disposto no artigo não se aplica às
barragens já existentes na data da promulgação desta lei.
Art. 2g - Sem prejuízo das demais exigências legais, a
expedição de licença ambiental para os empreendimentos de
que trata o art. lg desta lei fica condicionada à
apresentação, pelo empreendedor, do projeto de construção da
respectiva eclusa.
Art. 3g - O Estado articular-se-á com a união na exploração
dos serviços e na construção e operação das instalações
hidroenergéticas, visando ao aproveitamento do potencial de
navegabilidade dos cursos de água, atendida a política de
uso múltiplo dos recursos hidricos.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: Nos grandes projetos de exploração dos
recursos hidricos em Minas, o aproveitamento hidroviário tem
sido relegado a um patamar desprezível, tendo-se em vista a
excepcional rede hidrica com que a natureza dotou nosso
Estado. A despeito da idéia de gestão integrada dos recursos
hidricos, alguns setores sempre receberam mais ênfase,
conseqüentemente mais investimentos, do que outros setores
igualmente importantes. E o caso da geração de energia
elétrica, para cujo aproveitamento se constroem barragens,
desconsiderando os potenciais de navegabilidade de um rio
com a não-inclusão, nos projetos originais, da construção de
eclusas. Em termos condizentes com a moderna visão de uso
múltiplo das águas, a construção de barragens e eclusas
possibilita racionalmente o transporte hidroviàrio, o
controle de vazão do rio, o uso das águas para projetos de
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irrigação, de piscicultura e, naturalmente, de produção de
energia elétrica.
A experiência mundial mostra que o sistema de navegação
fluvial resulta, normalmente, em grande estimulo ao
crescimento industrial e agrícola nas áreas de sua
influência direta. Nos países mais avançados, a exemplo do
que ocorre na Europa, as obras de transporte hidroviãrio e
de interligação de bacias têm prioridade máxima. No leste
europeu, as hidrovias perfazem cerca de 26.000km, por onde
escoam mais de 700.000.000t de cargas diversas por ano.
No Brasil, o grande exemplo vem do Estado de São Paulo, que

viabiliza, atualmente, a hidrovia Tietê-Paraná, que já opera
comercialmente em 1.040km de vias navegáveis. Prevê-se que,
a partir de 1995, a hidrovia terá 2.600km, com a conclusão
das eclusas de Três Irmãos, de Jupiá e de Porto Primavera.
Trata-se de uma região de grande potencial econômico, com
influência crescente no comércio exterior.
Em números médios, o transporte por navegação é quatro

vezes mais econômico que o ferroviário e seis a dez vezes
mais barato que o rodoviário, além de apresentar baixo custo
na conservação de hidrovias. São muitos os argumentos
favoráveis à criação de um sistema hidroviário integrado aos
sistemas ferroviário e rodoviário. Nossos planejadores e
governantes devem atingir uma visão de longo alcance. Os
projetos de engenharia hidráulica deverão adequar-se ao
possível aproveitamento hidroviário de nossos rios.
Nesse sentido, a construção de eclusas em novas barragens

em cursos de água navegáveis é uma necessidade estratégica.
Tal visão faltou, por exemplo, aos planejadores e
construtores das barragens existentes ao longo dos rios
Grande e Paranaiba, o que tornou, na prática, inviável a
navegação fluvial nos trechos localizados acima das
hidroelétricas de Agua Vermelha e São Simão, uma vez que a
construção de eclusas nesses locais envolveria, hoje,
recursos por demais elevados.
Por isso, urge que o Estado disponha de um instrumento
legal que discipline a construção de eclusas, para que não
tenhamos, no futuro, de fazer, a duras penas, o que foi
relegado por falta de uma visão maior.
O presente projeto de lei visa a tornar obrigatória a
construção de eclusas em obras de barramento de rios
estaduais navegáveis. Por limitação do texto constitucional,
que centraliza na União a competência para legislar sobre
navegação fluvial e lacustre, o projeto de lei ora
apresentado restringe-se aos recursos hidricos de domínio do
Estado, consoante o que dispõe o art. 26, 1, da Constituição
Federal. Outrossim, o projeto, por meio de seu art. 3g,
objetiva promover e viabilizar uma política de uso múltiplo
dos recursos hidricos, determinando ao Estado articular-se
com a União na exploração dos serviços e operação das
instalações hidroenergéticas, nos termos do art. 21, XII,
"b", da Constituição Federal, visando ao aproveitamento do
potencial de navegabilidade dos cursos de água.
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Cientes do relevante beneficio que este projeto trará a
Minas, contamos com o apoio dos nobres colegas para vê-]o
aprovado.
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.699/93, nos termos do

parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI NQ 1.788/93

Cria o Programa de Desenvolvimento Autb-Sustentado dos
Municípios Mineiros - Pró-Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:.
Art. lQ - O Programa de Desenvolvimento Auto-Sustentado dos
Municípios Mineiros - Pró-Município -, criado por meio desta
lei, prevê que o acréscimo de arrecadação do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - de um mês em
relação ao mesmo mês do ano anterior, corrigido pelo Indice
Nacional de Preço ao Consumidor - INPC -, será dividido
entre o Governo do Estado e o município.
Art. 2o - A divisão de que trata o artigo anterior será
feita na proporção de so% (cinqüenta por cento) para o
Estado e 50% (cinqüenta por cento) para o município.
Parágrafo único - A parcela do município lhe será repassada
no mês seguinte ao da arrecadação-
Art. 3 - O programa de que trata esta lei será gerido pela

Secretaria de Estado da Fazenda.
Parágrafo único - Os municípios solicitarão de oficio à
Secretaria gestora do programa sua inclusão no Pró-
Município-
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio
Justificação: A receita dos municípios tem sido
insuficiente para que os Governos Municipais realizem as
obras e os serviços demandados pela população, o que provoca
uma sobrecarga de solicitações aos Governos Estadual e
Federal
A atividade econômica do município é a única forma auto-
sustentável para o aumento do número de empregos para a
população local.
Os municípios não dispõem de um sistema de incentivo à
atividade econômica local que gere aumento imediato de suas
receitas, o que tem inibido as ações de maior envergadura
dos Governos Municipais no campo da parceria Governo - setor
produtivo.
Mais da metade do PIB e mais da metade da população
economicamente ativa estão nas áreas do comércio e de
serviços, setores não atendidos eficientemente pelas
políticas governamentais de incentivo ao aumento da produção
e do número de empregos.
O programa ora proposto visa a preencher essa lacuna e a
estimular o aumento das atividades econômicas nos
municípios, com o conseqüente aumento da arrecadação de
impostos para o Governo, aumento do número de empregos para
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a população e aumento da oferta de bens e serviços para a
sociedade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de
Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.789193
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio
terreno urbano destinado á construção de um centro cultural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Cláudio um lote de terreno urbano, sem
benfeitorias, situado nesse Município, com área total de
2.073.50m2 (dois mil e setenta e três vírgula cinqüenta
metros quadrados), confrontando pela frente, numa extensão
de 39.00m (trinta e nove metros), com a Rua Curitiba, pelo
lado direito, numa extensão de 95,80m (noventa e cinco
metros e oitenta centímetros), com o Cemitério Paroquial e a
Prefeitura, pelo lado esquerdo, numa extensão de 79,80m
(setenta e nove metros e oitenta centímetros), com Ciro
Martins, Emilio Senra Martins, Jair Martins da Fonseca,
Jesus Martins da Fonseca, Francisco Gonçalves, Salvador
Pereira da Fonseca e Elias Teles de Meio, e pelo fundo, numa
extensão de 10,00 (dez metros), com a Prefeitura.
Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" deste artigo

destina-se á construção do Centro de Cultura do município.
Art. 2Q - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de 5 (cinco) 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.
Jaime Martins
Justificação: O imóvel objeto da doação ora proposta fora

doado ao Estado de Minas Gerais pela Prefeitura Municipal de
Cláudio. conforme o registro ng 8,221, no livro 3-F, fls.
268, datado de 11/9/91, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cláudio, para a construção da Escola Estadual
Dr. Mateus Salomé de Oliveira. Ocorre que o referido
estabelecimento de ensino já se encontra devidamente
Instalado em prédio construido em outra área, também doada
ao Estado pela municipalidade, já não havendo necessidade do
terreno descrito no art. lg deste projeto de lei. Assim, o
Município de Cláudio reivindica agora o retorno do terreno à
sua propriedade e dominio, para dar-lhe destinação social
relevante, qual seja a construção de um centro cultural.
Essas, as razões que justificam esta proposição, 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 ternos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1790/93
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Estado ao Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lc. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Patrocínio imóvel de propriedade do Estado
situado nessa municipalidade, constituído pelo lote no 262
da quadra 50 do setor B, localizado na Rua Governador
Valadares, 739, composto de um prédio com área construída de
830,72 m2 (oitocentos e trinta vírgula setenta e dois metros
quadrados) e por terreno com área total de 1.228,50 m2 (mil
duzentos e vinte e oito virgula cinqüenta metros quadrados),
com os seguintes limites e confrontações: pela frente, numa
extensão de 27,30m (vinte sete metros e trinta centímetros),
com a Rua Governador Valadares, pela direita, numa extensão
de 45m (quarenta e cinco metros), com a Rua Rio Branco; pela
esquerda, numa extensão de 45m (quarenta e cinco metros),
com o terreno pertencente ao espólio de Benedito Romão de
Meio e, pelos fundos, numa extensão de 27,30m (vinte e sete
metros e trinta centímetros), com a Rua Cesário Alvim,
conforme consta na matrícula ng 15.170, lavrada no livro ng
2 - AAD, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Patrocínio.
Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' deste artigo

destina-se á instalação do Palácio da Cultura de Patrocínio.
Art. 2o - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
património do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior-
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1993.
Ajalmar Silva

 

Justificação: O imóvel que ora se pretende doar ao
Município de Patrocínio foi construído na década de 20 e,
por esse motivo, já se incorporou á história dessa
municipalidade.
No local, já funcionou o fórum da comarca, que agora se

encontra em outro prédio, que oferece melhores condições
para a tramitação dos processos forenses.
Como se trata de uma construção antiga, é desejo da
Prefeitura de Patrocínio restaurá-lo para lá instalar o
Palácio da Cultura de Patrocínio.
Nada mais justo, portanto, que a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.791193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Conjunto Minas Caixa 8 e do Movimento dos Sem-Casas, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Minas Caixa 8 e do Movimento dos
Sem-Casas, 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. 16 de novembro de 1993.
Marcelo Cecé
Justificação: A Associação Comunitária do Conjunto Minas

Caixa 6 e do Movimento dos Sem-Casas, fundada em 19/3/91, é
uma entidade sem fins lucrativos que busca desenvolver e
congregar os moradores do bairro, com vistas a buscar a
solução dos problemas de caráter social e a estimular o
convívio entre os moradores, com promoções sociais,
desportivas, cívicas e culturais.
- 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 1.792/93
Declara de utilidade pública a Comissão Fé e Esperança da

Vila Pinho, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Comissão Fé
e Esperança da Vila Pinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho é uma

associação civil, devidamente registrada, representativa da
ação social da Igreja Católica.
Entre seus objetivos contam-se a congregação dos grupos da

comunidade da Vila Pinho para atender a metas de Interesse
social, á defesa dos direitos e interesses da coletividade,
à mobilização de todos para mutirões, atividades culturais e
de lazer. A entidade presta, portanto, relevantes serviços
àquela comunidade, razão básica que nos leva a propor o
projeto ora apresentado, para cuja aprovação contamos com o
apoio de nossos pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.877/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
fonmulado apelo ao Presidente da CDPASA-MG com vistas a que
seja autorizada a implantação do sistema de fornecimento de
água no Distrito de Luizlândia, Município de João Pinheiro.
(- ,À Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.878/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
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implantação do 2o grau na Escola Estadual Cel. Américo
Teixeira, no Município de Fortuna de Minas. (— A Comissão de
Educação.)
Ng 4.879/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do CEDEC com vistas a que seja
autorizada a perfuração de dois poços artesianos para
abastecer a zona rural do Município de Buenópolis.
Ng 4.880/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas á
inclusão do Distrito de Senhora da Glória. Município de
Santo Hipólito, no Programa Estadual de Saneamento Rural. (-
Distribuidos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.881/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
autorizada a expansão da rede elétrica do Distrito de
Caquende, Município de Santo Hipõlito. (- A Comissão de
Política Energética.)
Ng 4.882/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira,
solicitando ao Secretário da Saúde cópia do convênio que
viabilizou a construção do hospital pertencente ao
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade lJbaense — DAMES —, j y ntamente com a prestação
de contas da referida entidade. (— A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.883/93. do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente
da TELEMJG com vistas à instalação de um telefone público no
Distrito de Ribanceira, Município de São Romão. (— A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.884/93, do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja encaminhado a esta Casa projeto de lei que vise
contemplar com promoção os servidores militares que
participaram da Revolução de 1964. (— A Comissão de Defesa
Social.)
NQ 4.885/93, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado pedido de informação ao Secretário de Recursos
Humanos e Administração sobre o motivo da não-publicação, no
órgão oficial, até a presente data, do deferimento aos
pedidos de licença para tratamento de saúde dos servidores
lotados em estabelecimentos de ensino sob jurisdição da 7s1
Delegacia Regional de Ensino desde julho do corrente ano;
sobre o embasamento legal dos descontos efetuados nos
vencimentos daqueles servirores; e sobre a hipótese de o
fato vir ocorrendo com outros servidores licenciados. ( — A
Mesa da Assembléia.)
No 4.886/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
diretores e associados do Barroca Ténis Clube pela passagem
do seu 36g aniversário. ( — A Comissão de Educação.)
Ng 4.887/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário
da Fazenda icom vistas à determinação de providências para
criação de bônus para permuta, conforme valor da nota fiscal
de compra, por meio de convênio entre os municípios e a
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Secretaria Ca Fazenda. ( - À Comissão de Fiscalização
Financeira.)
NQ 4.898/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja assegurado aos aposentados, nos editais de concorrência
para contratação de concessão de exploração dos serviços
públicos de transporte coletivo intermunicipal, o direito ao
pagamento de meia passagem. ( - A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
Do Deputado Milton Salles(6), solicitando que os Projetos

de Lei ns 1.451 e 1.665/93 sejam encaminhados à Comissão de
Educação; o Projeto de Lei nQ 1.580/93, á Comissão de
Administração Pública; e os Projetos de Lei ns 1.501/92,
1.654 e 1.698/93, á Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer sobre os referidos projetos.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Elisa Alves e dos Deputados José Braga e Márcio Miranda (2).
Oradores Inscritos

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, dois assuntos me trazem,
hoje, a esta tribuna. Primeiramente, gostaríamos de
ressaltar a realização do Seminário de Reforma Agrária na
Cidade de Uberaba, neste final de semana. Estiveram
presentes ao evento mais de 106 trabalhadores rurais, entre
acampados e pequenos produtores, que se reuniram na sede da
Federação de Trabalhadores da Agricultura, no Município de
Uberaba. Compareceram representantes de mais de quatro
Estados da Federação.
Estiveram presentes em Uberaba para debater a situação da
reforma agrária hoje, não só na região, mas no Pais como um
todo. Ao mesmo tempo, os trabalhadores rurais debateram e
discutiram formas de produção e seus subsídios nos novos
assentamentos, tanto o de Nova Santo Inácio - Ranchinho -
como o da cidade de Santa Vitória.
Os pequenos produtores da região discutiram também as
formas e as novas tecnologias para que eles e os novos
assentamentos possam se desenvolver.
Gostaríamos de ressaltar aqui a realização desse importante
seminário que, em sua conclusão, reiterou a necessidade de
um fórum permanente de discussão a respeito do processo da
reforma agrária no Pais e suas formas de luta. Esse fórum
permanente vai discutir novas ocupações, formas de produção
e apoio, pois, lamentavelmente, até o presente momento, o
Governo do Estado se faz totalmente omisso com relação aos
trabalhadores rurais e, em especial, com os acampamentos e
assentamentos do Estado.
Gostaríamos de deixar aqui registrados nossos elogios à
organização, a Valter Machado da Fonseca. Secretário dos
Movimentos Populares do Municipio de Uberaba e também ao
companheiro Deputado José Maria Pinto no assentamento da
Nova Santo Inácio - Ranchinho -, no Município de Campo
Florida. Esse foi um importante fórum de debates
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desenvolvido durante três dias, na cidade de Uberaba. Essa
discussão sobre a reforma agrária foi rica.
Outro assunto que me traz à tribuna, hoje, é a comunicação
de que vamos entrar na Justiça com um recurso contra o
jornal Estado de Minas, exigindo direito de resposta, em
face da matéria que esse jornal publicou no último sábado,
dia 13 de novembro. Nessa reportagem, esse jornal faz
algumas afirmações. Com algumas concordamos, de outras
discordamos. O jornal diz que a Central única dos
Trabalhadores - CUT - recebeu repasses dos Deputados
petistas da Assembléia Legislativa. Realmente, fizemos
repasses à CUT, e, na última quarta-feira, enviamos ao
jornal "Estado de Minas" a relação de todos as entidades que
receberam repasses dos Deputados do PT. Nessa lista estão os
nomes das entidades, seus endereços, o valor da quantia
repassada, e o dia em que foram depositadas nas contas das
referidas entidades. Em momento algum escondemos que
repassamos essas verbas. No entanto, o jornal 'Estado de
Minas afirma que fizemos esses repasses nos anos de 1991 e
1992. Não é verdade, pois em 1992 não fizemos nenhum repasse
à Central Única dos Trabalhadores. Não há nos arquivos da
Assembléia Legislativa nada que comprove esses repasses em
1992- Portanto, estamos entrando com esse recurso na Justiça
para que o jornal "Estado de Minas", efetivamente, prove que
fizemos esses repasses á CUT. Caso contrário, cometemos um
equívoco em 1992, ou foi o jornal "Estado de Minas!! que
cometeu o equívoco na afirmação de sua matéria, no último
sábado. Como todo jornal sério, esperamos que ele corrija o
seu erro. Caso contrário, ficará comprometido. Os grandes
jornais quando cometem erros, costumam corrigi-los. A
reportagem ainda afirma que a CUT prestou contas à ASFAS.
Não é verdade. Prestamos contas à Assembléia Legislativa.
Causou-me estranheza esta afirmação, pois o jornal "Estado
de Minas' mantém jornalistas bem informados na Casa. Quem
redigiu esse texto cometeu um erro grosseiro.
Quero dizer que vamos novamente entregar ao jornal 'Estado
de Minas' a relação das entidades que receberam repasses dos
Deputados do PT. Em Uberlândia, também fizemos a entrega da
relação de todas as entidades que receberam esses recursos
dos Deputados do PT. Inclusive, estamos abertos a criticas
ideológicas, ou seja, se o dinheiro foi repassado
corretamente ou não às entidades. Matérias dessa natureza
reforçam, mais do que nunca, a posição da Bancada do PT de
que é necessária a criação de uma CPI, para apuração de
todas essas questões. Com a CPI teríamos condições de saber
se os Deputados do PT fizeram mau uso desses recursos e se
prestaram as devidas contas. A CUT, hoje, está fazendo um
balanço, ou seja, uma nova prestação de contas. Ela está
entregando esses relatórios, através de um "fax", que
circulará com o seguinte texto: ( Lê:)

"CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES DE MINAS GERAIS
A imprensa, ao Deputado Gilmar Machado, e à Bancada do
Partido dos Trabalhadores
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O Jornal Estado de Minas, edição do 13/11/93, publicou
matéria onde relata que a Central Unica dos Trabalhadores -
CUT/MG, abasteceu o carro Veraneio Placa AM-3754 por mais de
uma vez no mesmo dia, e ainda que o referido carro a
gasolina também foi abastecido com álcool.
Temos a esclarecer:
1 - De acordo com o Projeto apresentado pela CUT á bancada,
estava previsto atividades de apoio aos movimentos sociais.
Dentre eles: apoio ao movimento dos Aposentados pelos 147%,
apoio às oposições sindicais, á formação, etc.
2 - O abastecimento era feito através de vales, e depois em
horário de funcionamento do Escritório do Posto eram
emitidas todas as Notas Fiscais (por exigência da CUT) por
isso eram emitidas inclusive em seqüência pelo número de
série.
3 - O pagamento era realizado semanalmente ou quinzenalmente
conforme demonstra carimbo de Recebemos.
4 - A CUT possuía em Dezembro de 1991:
a - Um Veraneio/74 - Placa AM 3754 (gasolina)
b - um Parati/83 - Placa PF 8740 (álcool)
5 - Observando as Notas verifica-se que estão emitidas
corretamente.
6 - A CUT já apresentou ao Jornal Estado de Minas o
relatório completo da Prestação de Contas em 09/11/93,
portanto a reportagem publicada em 13/11/93 tem como
objetivo desviar a atenção da população da CPI que deve ser
instalada para apurar toda destinação dos recursos da
Subvenção Social
7 - A CUT confirma os gastos realizados com os recursos
destinados a ela em 1991, como por exemplo:
- Apoio aos trabalhadores Sem Terra, realizando apoio aos
acampamentos de trabalhadores rurais, alimentação e
Transporte.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Esses eram os esclarecimentos que gostaríamos de fazer e

aguardamos que o grande jornal dos mineiros possa, de fato,
reconhecer o seu erro. Caso contrário, tenho certeza de que
a justiça nos dará a oportunidade, e o 'Estado de Minas"
terá que publicar corretamente os dados.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Decisão da Presidência
(- A Decisão da Presidência foi publicada na edição de
13/11/93jDecisão da Presidência
O Deputado Antônio Carlos Pereira suscitou questão de ordem

na reunião do dia 10, solicitando esclarecimentos acerca da
situação de quatro requerimentos de sua autoria.
Com relação ao requerimento em que o Deputado pede
informações detalhadas sobre as entidades que receberam
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subvenções, esta Presidência tem a informar que o referido
requerimento foi recebido na reunião do dia 4 do corrente e
deferido de imediato na mesma reunião, tendo sido publicado
no "Minas Gerais" do dia 6.
Quanto aos outros três requerimentos, causou estranheza a
esta Presidência a intempestividade da interpelação, uma vez
que os requerimentos em tela foram apresentados no dia
anterior ao da reunião em que foi formulada a questão de
ordem, não tendo havido prazo sequer para sua publicação
Entretanto, esta Presidência, usando de cordialidade,
informa ao nobre Deputado que os requerimentos dirigidos à
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e ao Tribunal de
Contas foram recebidos no dia 9 do mês em curso e
imediatamente despachados á Mesa da Assembléia para parecer,
conforme determina o art. 245, XII, c/c O art. 246, do
Regimento Interno.
Quanto à solicitação de informações à ASFAS, o requerimento
foi encaminhado à Comissão Parlamentar para Acompanhamento
das Ações do Ministério Público, procedimento idêntico ao já
adotado em relação a outras solicitações referentes à mesma
matéria.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Decisão da Presidência
Esta Presidência, no exercício da atribuição que lhe
confere o parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno,
determina a anexação do Projeto de Lei nQ 1619/93, do
Governador do Estado, ao Projeto de Lei nQ 1.360/93, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de as proposições
guardarem semelhança entre si.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1993.
José Ferrar, Presidente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Elisa
Alves - sua renúncia aos cargos de membro efetivo da
Comissão de Educação, de membro suplente da Comissão de
Justiça e de membro suplente da Comissão de Política
Energética (Ciente. Publique-se. A Gerência-Geral de
Comissões.); e pelos Deputados José Braga - falecimento do
Sr. Antenor Pereira Gomes, em Montes Claros; e Márcio
Miranda (2) - falecimento da Sra. Isvaelita Milagre, em
Divinôpolis, e da Sra Maria Oliveira da Silva, em São
Gonçalo do Pará (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Fina] do Projeto de
Lei nQ 1230/93, que dispõe sobre o reajustamento dos
valores dos vencimentos dos cargos e dos proventos dos
membros do Ministério Público e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Milton Salles,
em que solicita seja o Projeto de Lei ng 1.051/92
encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira, uma vez
que a Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência defere o requerimento; de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Milton Salies, em que pleiteia
seja encaminhado o Projeto de Lei ng 1.451/93 à Comissão de
Educação, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Milton Sanes, em que postula seja
o Projeto de Lei ng 1.665/93 encaminhado à Comissão de
Educação, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Milton Sailes, em que solicita

seja o Projeto de Lei ng 1.580/93 encaminhado à Comissão de
Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 140 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Mílton Salles, em que pleiteia

seja o Projeto de Lei nQ 1.654/93 encaminhado à Comissão de
Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 140, do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Milton Salles, em que postula seja
o Projeto de Lei ng 1.698/93 encaminhado à Comissão de
Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244.
c/c o art. 140, do Regimento Interno.
Requerimento ng 4.803/93, do Deputado Rely Tarquínio, em

que pede informações ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, consubstanciadas no envio a esta
Casa de estudo técnico de engenharia referente aos custos do
Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com as
Emendas ngs 1 e 2, que apresenta Em votação, o
requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 e 2. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Oficie-
se.

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

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Votação, no 2g turno, do Projeto de Lei
ng 1-704/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos valores dos vencimentos
dos servidores do Instituto Estadual de Florestas, do
Instituto Mineiro de Agropecuária e da Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário e dá
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lg turno
No decorrer da discussão, no 2g turno, recebeu o projeto as
Emendas ngs 1 e 2, do Governador do Estado, e 3 e 4, do
Deputado Romeu Queiroz. Nos termos do 4g do art. 196. a
Presidência vai submeter a votação, uma de cada vez, as
emendas apresentadas no decorrer da 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. Em
votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 3. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 4 Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, no 20 turno, o , Projeto de Lei ng
L704/93, com as Emendas do n 1 ao 4. A sanção.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 999/92. do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a criar normas para doação de órgãos para
transplante. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
rejeição do projeto. Vem à Mesa requerimento do ilustre
Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando o adiamento
da discussão do projeto em pauta. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, sem
debates, no 10 turno, o Projeto de Lei ng 1.324/93. do
Deputado Tarcísio Henriques, que limita valores de multas
aos devedores do Estado (A Comissão de Fiscalização
Financeira-), e, no 2g turno, o Projeto de Lei ng 840/92, do
Governador do Estado, que contém normas de execução penal
na forma do vencido no lg turno (A sanção.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 17, às
9h30min e às 201h30min, nos termos do edital de convocação,
bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 242a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1993
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Presidência dos Deputados José Ferraz e
Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: prosseguimento da votação de requerimento do
Deputado Ermano Batista; discursos dos Deputados Marcos
Helênio e Maria José Haueisen; questão de ordem; chamada
para recomposição de "quorum' existência de número
regimental para continuação dos trabalhos; discursos dos
Deputados Ivo José e Roberto Carvalho; questões de ordem;
discursos dos Deputados Tarcisio Henriques e Maria Elvira;
questões de ordem; discursos dos Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Antônio Fuzatto; questões de ordem; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Ato da
Presidência - Declarações de voto - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Eduardo Brás
- Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênlo - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Mílton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao plenário que a
Deputada Elisa Alves, na reunião de ontem à tarde,
apresentou requerimento vazado nos seguintes termos.
(Nota do redator O teor do requerimento foi publicado na

edição de 5/11/93, pág. 29, col. 2.)
A Presidência informa ainda ao Plenário que fez anexar o
requerimento da Deputada Elisa Alves ao requerimento do
Deputado Ermano Batista, uma vez que a essência de sua
solicitação está contida no referido requerimento.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do
requerimento do Deputado Ermano Batista em que solicita ao
Ministério Público que apure os fatos que menciona. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio, que
dispõe de 10 minutos.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, público aqui presente, nosso
encaminhamento é contrário ao requerimento em que o Deputado
Ermano Batista solicita seja encaminhado pedido para que o
Ministério Público apure as possiveis irregularidades na
distribuição das subvenções sociais. Entendo que o melhor
caminho seria através de uma CPI. As diferenças são
fundamentais. O encaminhamento para o Ministério Público não
invalida a CPI, mas seria uma conseqüência do que fosse
apurado nela. Sabemos que o Ministério Público é
extremamente moroso em suas apurações. Fui autor de duas
CPIs, nesta Casa, uma delas sobre transportes
intermunicipais. Na verdade, quando foi encaminhada ao
Ministério Público, nada foi apurado. Houve um lobby" muito
forte dos empresários de transportes ligados á Assembléia, e
não se votou nada. Nem mesmo o projeto de resolução por meio
do qual pedimos que fossem canceladas as concessões feitas
pelo Governador Newton Cardoso no último dia do Governo, que
beneficiava mais de 100 empresas, por dez anos, sem
licitação pública. A Constituição foi rasgada nesta Casa,
inclusive pelos constitucionalistas, que deveriam defendê-
la, e simplesmente nada foi apurado. Agora, volta a questão
da CPI ou do Ministério Público. Sabemos que o Deputado tem
imunidade e que talvez o Ministério Público nem tenha
coragem para convocar um Deputado para falar.
Quero aproveitar meus minutos nesta tribuna para citar
dados concretos e não ficticios e para dizer as razões
porque devemos separar o joio do trigo e defender e melhorar
a imagem desta Assembléia. Nunca acusei esta Assembléia
Legislativa. Nosso Presidente, Deputado José Ferraz, disse-
me que em minhas entrevistas eu tivesse sempre o cuidado de
defender a Assembléia. Nunca acusei esta Casa, mas sim as
situações irregulares que mancham a imagem da Assembléia.
Vou mostrar, agora, concretamente, quatro entidades
fantasmas ligadas ao ex-Deputado, e hoje Prefeito de
Governador Valadares, Paulo Fernando. Não só as entidades,
mas outras irregularidades, como o recebimento de verbas da
Secretaria do Estado de Assuntos Municipais, liberadas para
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aquele Deputado em 1990, para construir a sua sede própria.
Está aqui o Convênio nQ 2.490, de 11/9/90. Está dizendo;
liberação de recursos para obras de construção de sua sede
própria. Nenhuma das quatro entidades tem sede própria.
Vejam o endereço que está aqui; Rua 12, ng 559, Ilha dos
Araújos - Governador Valadares. O Deputado Mourão conhece o
endereço, pois mora na Ilha como eu e sabe que pertence ao
Prefeito de Governador Valadares, que recebeu a verba. Vejam
quem assinou como recebedor; o Presidente desta tal ASPAMA -
Associação de Proteção e Amparo ao Menor Abandonado do Vale
do Rio Doce. O nome é pomposo, mas a entidade é mentirosa.
Quem assinou pela Secretaria de Assuntos Municipais foi Ivo
Miranda de Moraes, Secretário de Assuntos Municipais, na
época, e Carlos Enéas Soares de Oliveira, Presidente da
ASPAMA, que é o filho do Prefeito.
O contrato diz; "Repassar á ASPAMA, no ato da assinatura
deste convênio, o valor total da cláusula 3,
CR$2.000.000,0O" - Dinheiro da época- Não sei quanto daria
hoje, feita a conversão. Competia à Secretaria de Assuntos
Municipais acompanhar, através da SUPAM - Superintendência
de Auxilio aos Municípios, o cumprimento do que foi
estabelecido na cláusula e analisar e aprovar o processo de
prestação de contas. Queria saber se a Secretaria acompanhou
e verificou a prestação de contas.
Uma outra questão sobre a qual queria indagar dos Srs.
Deputados é que ouvi hoje a entrevista da Deputada Maria
Elvira, uma entrevista muito boa, e já a cumprimentei, mas
ficou uma dúvida que ela poderia me esclarecer agora. Ela
diz que é legitima e correta a distribuição de subvenções
sociais. Eu concordo, Nosso Líder é contrário, mas eu sou a
favor da distribuição das subvenções sociais. Fiz a
distribuição da subvenção a várias entidades que foram
indicadas de acordo com a Lei nQ 5.830. de 8/12/71, e com a
Resolução ng 6,129, de 1992- E legitimo? E. De que maneira?
Conforme a resolução que diz que a entidade de utilidade
pública municipal, estadual ou federal, cujos diretores não
são remunerados, terá o dinheiro depositado na sua conta e
deverá prestar contas à Assembléia Legislativa.
A Deputada Maria Elvira declarou que é legitimo distribuir
cadeira de rodas. Pergunto, então, de que maneira um
Deputado pode distribuir lata de óleo, cesta básica, cadeira
de rodas, etc... Até agora não descobri como isso é feito.
O que sei é que o Deputado deverá apenas indicar a
entidade, e esta entraria com os documentos, receberia em
conta e prestaria contas. Se não fizer isso, estará sujeita
a sanção, prevista no Código Penal. Portanto, defendo a
continuidade da subvenção social. Acho que transferi-Ia para
a Secretaria do Trabalho e Ação Social é um engodo, uma
emenda q ue vai ficar pior do que o soneto. Provavelmente, o
Secretário irá fazer a distribuição das verbas apenas aos
Deputados ligados a ele. Quando falo, tenho provas. A
própria Secretaria do Trabalho está mandando assinar recibos
em branco. Acho que temos de criar um conselho gestor,
paritário, com representação da Assembléia Legislativa, da
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sociedade civil e do Estado, para acompanhar essa
distribuição das verbas. Existem entidades como creches e
entidades assistenciais que, realmente, precisam desse
dinheiro, e não entidades como essas quatro que foram
criadas por um Deputado chamado Paulo Fernando, que hoje é
Prefeito. Ele é guloso, não aceita uma entidade só, não. São
elas a Associação de Assistência e Apoio ao Idoso - ASAI -,
que recebeu, em 1993, Cr$621.500,00; a Associação de
Proteção e Amparo ao Deficiente Físico - ASPAMDE -, que
ampara todo mundo - deficiente físico, idoso, etc. -, que
recebeu Cr$525.000,00 em 1992 e Cr$3.000.000,00 em 1993; a
Associação de Proteção e Amparo ao Menor - ASPAM -, que
recebeu dinheiro para construir a sede que tem, por
coincidência, na casa do próprio Prefeito e, por último, a
Associação de Proteção e Amparo à Maternidade e à Infância -
ASPAMI . Ora, é entidade demais para apenas um Deputado.
Portanto, se o Ministério Público vai ser acionado, não
precisava de requerimento. Qualquer cidadão pode, de acordo
com o art. SQ da Constituição Federal, pedir que o
Ministério Público entre logo em ação. Esse requerimento,
para nós, não tem sentido, é inócuo. Acho que vai dormitar
nas gavetas do Ministério Público, e isso não vai ser
apurado de modo algum . Vamos ter vergonha de pedir voto em
1994, porque vamos ser confundidos e jogados na mesma vala
de pessoas desonestas.
A imagem que está ficando dos políticos é essa.
O próprio Secretário de Assuntos Municipais está dizendo

que ficou perplexo ao ver, lá em Nanuque, a descrença da
população e ao saber que, com tanta pobreza que há lá, tanto
dinheiro esteja sendo distribuído pelo Governo, inclusive
pela SEAM. Esse dinheiro foi destinado, indiscriminadamente,
para campanhas políticas em 11/9/90. Por coincidéncia,
véspera das eleições de 1990.
Portanto, gostaríamos, Sr. Presidente, que ainda fosse dada
uma chance para que a CPI fosse instaurada, para que nós, de
maneira isenta, concluíssemos aqui tudo que tivesse que ser
apurado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Maria
José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, acabamos de ouvir a fala veemente, que não pode
ser desmentida, do nosso Deputado Marcos Helênio. São fatos
concretos que merecem apuração.
Queremos dizer que também somos contra o requerimento do
Deputado Ermano Batista, que pretende entregar ao Ministério
Público as acusações que pesam sobre alguns Deputados e que
terminam enxovalhando toda a instituição. Realmente,
consideramos que será inútil passar uma função e obrigação
nossa para o Ministério Público. Mais uma vez, será um
assunto empurrado, protelado, engavetado.
Vivemos, neste Pais, uma crise moral e ética sem
precedentes. Admite-se uma crise económica, admite-se
dificuldade no País, mas, quando essa dificuldade atinge as
instituições por causa do procedimento das pessoas, o
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descrédito chega ao auge. E, realmente, o caos, é o fundo do
poço-
Na época em que começaram as acusações mais graves e

contundentes ao Sr. Coilor de Meio, 71% da população não
acreditava que aquilo chegasse ao fim, que fosse apurada
alguma coisa. E foi a primeira vez na história dos povos
civilizados que um Presidente foi retirado pelo Congresso,
de maneira democrática. Isso serviu para mostrar ao povo que
a democracia vaie, tem que ser vivida, que os conceitos de
ética e de morai têm que ser respeitados e cumpridos,
sobretudo por aqueles que têm vida pública Entretanto, logo
depois do "impeachment" que tirou do poder o Sr. Colior de
Melo, o Congresso entrou novamente em fase critica, com
acusações que pesavam sobre pessoas que se destacavam nas
suas funções no Congresso. Eram poços artesianos abertos na
fazenda de um Deputado, de um Senador, impostos que não eram
pagos e, novamente, o descrédito com relação aos políticos
baixou sobre todo o povo brasileiro.
Não tenho dúvida; se hoje alguém disser da necessidade de
se fechar o Congresso, haverá palmas por todos os lados.
Palmas dos incautos, palmas dos despolitizados, porque
aqueles que viveram sob o regime da ditadura sabem que muito
mal que existe hoje nada mais é do que fruto daquele período
de abuso de poder, de falcatruas. Só que, naquela época,
ninguém podia comentar, ninguém podia falar. Sabemos quantos
Deputados foram cassados porque tiveram a ousadia de
criticar, de querer mostrar o abuso que havia, não somente a
dilapidação do património público mas também o fim da
liberdade, a tortura e a morte. Hoje, com a democracia, que,
novamente, começa a ensaiar seus passos, há uma abertura
para que a imprensa nos ajude e fale a verdade. No entanto,
cabe, sobretudo, a nós, defensores do poder público,
fiscalizar essa democracia.
Há poucos dias, escutei uma conversa entre pessoas que

estão ligadas á cúpula do poder em Brasília; comentavam que
um militar lhes havia dito que, hoje, não haveria um golpe
militar porque não tinham um nome para apresentar. Não
acredito nisso. A fala desse militar é balela; é chantagem.
Acredito, sim, que não temos nem teremos um golpe militar
porque a sociedade civil organizada está preparada; sabe o
que foi a tortura no período da ditadura e não apoiará
golpes militares. Além do mais, em 1964, os Estados Unidos
da América do Norte aprovavam, apoiavam e ajudavam a todos
os ditadores na América Latina. O fracasso dessas ditaduras
tirou os Estados Unidos de cena. Se hoje não temos um golpe
militar é porque o povo começa a lutar pela democracia e
começa a acreditar nas instituições.
Nós, Deputados á Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, não podemos pactuar com os erros que algumas pessoas
possam ter feito. Não acreditamos que é a instituição que
está manchada; nunca dissemos isto. No entanto, a fala de
um, a ação de outro podem trazer conseqüências graves para
todos nós. Não estamos querendo, de antemão, condenar ou
jogar todo mundo na mesma vala. Contudo, se 

há 
indícios de
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irregularidades, se há acusações sobre pessoas, se nomes já
foram citados e fatos já foram apresentados, por que vamos
nos acovardar e entregar para o Ministério Público -que,
sem dúvida, não vai apurar coisa alguma - essa
responsabilidade? Essa obrigação, esse compromisso é nosso.
Srs. Deputados, a sociedade está de olho em nós, e ela tem

que nos fiscalizar. Estamos numa república, e "res publica"
significa coisa pública. Somos aqueles que têm que zelar
pela coisa pública. Na medida em que zelamos pelo que é do
povo, estamos também defendendo nosso nome, a instituição e,
sobretudo, a democracia. Não temos a menor dúvida de que
estamos vivendo um período muito difícil para esta Casa, um
período de constrangimento para todos nós. Estamos sentindo
mal-estar; há tensão entre nós. Não achamos nem queremos
dizer que nós, do PT. somos os "bons' e que apenas o PT e o
P58 estão se salvando. Absolutamente; a maioria dos
Deputados desta Casa é constituída de pessoas comprometidas
com o bem público, com a luta e com o trabalho para uma
sociedade melhor, para um mundo melhor. Então, é preciso que
todos nós, que queremos, realmente, uma sociedade melhor, a
nossa instituição respeitada e o nosso nome de político bem
limpo, cumpramos a nossa missão. Será difícil, não tenho a
menor dúvida. Uma CPI nesta Casa vai ser desgastante. Vai
haver amargura, vai haver aborrecimento de todos os lados,
mas a verdade há de aparecer. Queremos lembrar o preceito
bíblico: "A verdade vos libertará'. Queremos lembrar que
depois que tudo for apurado, depois que tudo for posto em
pratos limpos, se não houver culpados, bateremos palmas,
porque teremos cumprido a nossa missão. Entretanto, em uma
hora como esta, de crise, quando não se escuta nas ruas, nos
cafés e nos bares outro assunto que não seja a corrupção do
Congresso, da Assembléia Legislativa e dos políticos, não é
possível que falhemos em nossa obrigação e que consigamos
"tapar o sol com a peneira", sem ter antes apurado o que de
fato deve ser apurado. Este assunto está em pauta e na boca
de toda a sociedade.
Caros Deputados, aqui fica o nosso apelo a todas as pessoas
de bem desta Casa, a todos aqueles que estão com a
consciência tranqüila, que nada têm a esconder. E preciso
que se coloquem à disposição para uma sindicância ou CPI, e
que todos nós estejamos de coração aberto, querendo apenas a
verdade e nada mais do que isso. Era o que tínhamos a dizer,
Sr. Presidente,

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, estamos

discutindo um assunto importante, e não há' quorum" para que
continuemos. Solicitamos, então, o encerramento da reunião.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
o Sr. Presidente - Tendo em vista que na pauta há matéria

de relevante interesse, esta Presidência vai solicitar ao
Sr. Secretário que proceda á chamada para recomposição de
'quorum'. Cdm a palavra, o Sr. Secretário para proceder á
chamada dos tputados.
0 Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados.
Registra-se a presença de 3 Deputados nas comissões.
Portanto, há número para a continuação dos trabalhos. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, acabamos de verificar que existem 53 Deputados
presentes nesta reunião e ontem, á tarde, observamos que
existiam 62 Deputados quando se iniciou a discussão que está
sendo travada neste momento.
Entendemos que esta discussão é da maior relevância para a

sociedade mineira. Entendemos também que ela não deve ficar
restrita à corporação, aos limites dos 77 Deputados desta
Casa, porque estamos vivendo numa conjuntura que exige muito
mais do que a defesa dos interesses corporativos dos 77
Deputados. Estamos procurando, além disso, mostrar à
sociedade mineira que a apuração das denúncias levantadas
pela imprensa é o desejo da maioria dos Deputados desta
Casa, que quer contribuir para que o Legislativo mineiro dê
a sua demonstração de que não está conivente com os
escândalos e com o gasto indiscriminado do dinheiro público.
Não há o que se temer em instaurarmos uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar a procedência dessas
denúncias. A sociedade não nos poupará se, porventura, a
decisão de se Instaurar uma CPI não for tomada, porque
sabemos muito bem que a reação da sociedade diante de uma
série de irregularidades na esfera política do nosso Pais já
está sendo colocada, em vários momentos, como o desejo de se
acabar com esse tipo de prática.
Neste momento, não podemos permitir que Minas Gerais fique
fora de sintonia com o desejo da maioria da população
brasileira. Recordamos que, na eleição de 1990, tivemos uma
manifestação da população, que revelava insatisfação. Foram
muitos os votos em branco e nulos, e, dessa forma,
percebemos que a maioria não tinha satisfação em eleger seus
representantes.
Desde ontem, nesta Casa, percebemos que a nossa postura

poderá contribuir para a insatisfação da população mineira.
Temos o compromisso de fazer coro com o que se passa no
Congresso Nacional. A Imprensa tem divulgado amplamente os
depoimentos e debates da Comissão Parlamentar de Inquérito
do Orçamento. Â sociedade tem amplo direito de saber de tudo
o que se passa na esfera do Congresso.
Percebemos que, na Assembléia Legislativa, estamos um passo
atrás da história. E importante refletirmos, porque a
sociedade não nos poupará. Não basta uma maioria desejar o
encaminhamento ao Ministério Público para que este apure,
com isenção, as denúncias de Irregularidades nas subvenções
sociais. Não estamos percebendo que essa maioria expressa o
desejo da maioria da população. Seria importante que
tivéssemos essa sintonia, porque, dessa forma, a sociedade
estaria aplaudindo o comportamento da maioria desta Casa.
Será que a sociedade mineira está aplaudindo a decisão
desses Deputados? Já vimos, em outros momentos, esta maioria
atuar na Casa. Nós, da Bancada do PT, com um ou outro
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companheiro eventualmente apoiando a decisão que a Bancada
do PT porventura estivesse assumindo, já percebemos, em
vários momentos, essa maioria se posicionando, mas o que
percebemos também foi a reação completamente oposta da
maioria da população do nosso Estado. "Vide" a política
salarial votada no primeiro semestre deste ano, quando a
reação da população foi expressar sua opinião a respeito do
que representou o desejo, a vontade e o comportamento da
maioria nesta Casa. Sabemos que naquela época havia um
acordo das Lideranças dos partidos com o movimento sindical
de encaminhar as propostas do movimento dos servidores
municipais. No entanto, prevaleceu a vontade da maioria, que
naquela época expressava bem claro a vontade do Sr.
Governador Hélio Garcia. No momento, não está sendo colocado
o desejo do Sr. Governador Hélio Garcia. Ou será que está em
xeque? Ou será que também o Sr. Governador Hélio Garcia está
ditando as normas para o comportamento a que assistimos
nesses dois dias aqui nesta Casa? Seria lamentável que fosse
esse o comportamento adotado pela maioria manifestada pelo
nosso Presidente. Pelo que estamos entendendo, o que está em
jogo não é a vontade do Sr. Governador, e sim a lisura, a
ética e a transparência do papel do Legislativo de
fiscalizar, de cumprir aquilo que foi referendado no dia
3/10/90.
Não podemos nos esquecer, como disse ontem uma Deputada, de
que nosso mandato é passageiro. Estamos aqui de forma
efémera, por quatro anos. Eventualmente, um ou outro pode se
reeleger, mas isso é passageiro. Temos um dever a cumprir e
não podemos fugir dos compromissos, não podemos fugir dessa
responsabilidade, à custa de uma maioria questionável, á
custa de um desejo inconfessável que se expressa nessas
decisões.
Lamentamos profundamente que essa CPI não consiga atingir
as 26 assinaturas necessárias. Não foi a ausência de
parlamentares nesta Casa que não permitiu as 26 assinaturas.
Sua presença foi comprovada ontem e está comprovada hoje,
mais uma vez.
Concluindo, esperamos que a sociedade mineira se manifeste,
se posicione e vá para as ruas, se o Legislativo não estiver
em sintonia com sua vontade. Os estudantes, donas de casa,
sindicalistas, trabalhadores, todos devem exigir aquilo que,
pela nossa omissão, porventura não venhamos a cumprir.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Com a
palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Caros colegas da Mesa, do
Plenário e das galerias, indiscutivelmente, creio que
estamos vivendo talvez um dos momentos mais sérios e
importantes da história deste parlamento. Talvez em tempo
algum este parlamento tenha-se encontrado na posição em que
se encontra hoje. Ele está em cheque.
Gostaria, a partir de uma conversa que estava tendo com o
companheiro Raul Messias, que refletíssemos aqui sobre o que
queremos para o Pais. Vamos buscar o exemplo do Peru. Em
nome de que Fujimori fechou o Congresso? Ele se colocou
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acima de todos e de todos os poderes, dizendo que o Pais era
corrupto, como também os políticos, como se ele não fosse um
poi i t i co -
Indo mais longe, o que aconteceu com Bons Yeltsin, na

antiga Rússia? Ele fechou o parlamento. E qual foi a reação
da população diante desse ato arbitrário, que todos tinham
que condenar?
Curiosamente, as potências aliadas, em função dos
interesses econômicos, as mesmas que acusavam o Leste
Europeu de ditadura, apoiaram Bons Veltsin. A população
sequer se levantou para defender o parlamento. Em função de
quê? Dessa imagem de que o parlamento é corrupto, nada faz e
para nada serve. Talvez essa imagem que a maioria da
população tem esteja em cheque aqui, agora. E uma
oportunidade histórica que temos. O requerimento do Deputado
Ermano Batista, com todo respeito, é um requerimento que
propõe a protelação.
Tivemos, ontem, mais um caso, divulgado pela televisão,
quando o Deputado Marcos Helênio apresentou provas contra
um ex-colega nosso, atual Prefeito, envolvendo Deputados que
representam o parlamento mineiro. Se queremos resgatar a
imagem deste Parlamento, temos que ter a coragem de instalar
esta CPI, e não devemos lavar as mãos, como Pilatos. porque
sabemos o que a História fala sobre ele. Não nos cabe, neste
momento, lavar as mãos. É um momento muito sério e dificil.
Temos que ter coragem para instalar esta CPI. O Deputado
Ermano Batista dizia que uma CPI instalada por esta Casa não
teria nenhuma credibilidade. Se ele mesmo acredita que não
temos credibilidade, então o caso não tem solução. Penso que
teremos credibilidade se instaurarmos a CRI. Sabemos que o
Ministério Público não tem poderes de investigação.
Primeiramente, ele recebe o inquérito. Envia-o para análise,
se o caso é de abertura de processo. Se é caso de abertura
de processo, ele encaminha ao setor competente, que envia o
caso para a Secretaria da Segurança, e esta manda para a
delegacia especializada, que é o órgão que promoverá as
investigações. Ela não tem os poderes que temos.
Lutamos todos contra a ditadura militar, responsável pela
corrupção que se instalou neste Pais. Aliás, colocaram a
ditadura em nome da corrupção, para acabar com ela e com a
inflação no Pais. Em nome de tudo isso, podia-se fechar o
parlamento e acabar com seus poderes. Foi em nome disso que
se fez no País o golpe militar. Lutamos, fomos às ruas, para
que fossem restabelecidas as liberdades democráticas. Em
1988, tivemos a Constituinte não exclusiva, para que o
Congresso resgatasse sua autonomia e seus poderes. E quando
a CPI passou a ter poderes de investigação, poderes de
quebrar o sigilo bancário, foi para que o Congresso tivesse
condições de atuar enquanto Poder. Jogar lama é, exatamente,
abrir mão daquilo que temos de fazer, de nossa
responsabilidade jurídica, e passar essa responsabilidade ao
Ministério Público. A Delegacia vai promover as
investigações, e nós sabemos quanto ela demora para fazer
isso.
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Encaminhei ao Ministério Público diversas denúncias de
corrupção de Deputados da legislatura passada, hoje
Prefeitos, e até hoje os inquéritos não estão concluídos. Em
Lagoa da Prata, a corrupção do Prefeito está comprovada O
processo demorou mais de dois anos para sair do Ministério
Público. Depois que chegou da Delegacia, que mandou para o
Secretário da Segurança, que mandou para o Ministério
Público, é que este o analisa e vã se é o caso de abertura
de processo criminal ou civel e ai o Judiciário vai ver se
aceita ou não a tarefa de apurar. Entendo que todos são
inocentes até que se prove o contrário. Se existe alguém que
foi acusado, ele tem o direito de defesa. Se há nome de
colegas envolvidos, temos que ter a coragem de instalar a
CPI. A proposta de se enviar ao Ministério Público é uma
proposta de se lavar as mãos, de dizer à sociedade que este
Poder não é capaz de enfrentar os seus problemas. Neste
momento histórico, precisamos resgatar a imagem do
Legislativo. Vamos abrir, vamos convocar a imprensa, vamos
colocar tudo ás claras. Democracia é isso. Está na
Constituição o principio da legalidade. Julgo que esta é a
decisão que devemos tomar. Sabemos que a Assembléia do Rio
Grande do Sul constituiu uma CPI, a do Rio de Janeiro
também, em São Paulo estão discutindo a sua instalação.
Hoje, chegamos a um tal ponto de degradação da atividade
pública e privada que, quando o administrador público é
honesto, ele vira exemplo, como se isso fosse uma virtude.
Infelizmente, hoje a atividade pública se degradou tanto

que não basta que os homens e mulheres que o integram sejam
honestos: é preciso que o provem. Esse é o desafio que se
coloca ao nosso parlamento. Precisamos provar que somos
honestos. Teremos a coragem de abrir uma CPI ou, lavando as
mãos, deixaremos que a história, mais uma vez, venha nos
julgar.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
queremos nos utilizar do mesmo expediente concedido, ontem,
ao Deputado Ermano Batista, que, no calor dos debates, se
valeu de uma questão de ordem atinente ao tema para expor
suas posições.
A nossa Bancada - e isso tem ficado claro nos vários
pronunciamentos aqui feitos - não tem qualquer objeção a que
o Ministério Público se manifeste e se envolva profundamente
na apuração das irregularidades até agora apresentadas. Ao
contrário, entende que seria obrigação daquele órgão tomar
essa iniciativa
Questionamos se o requerimento do Deputado Ermano Batista,
nos termos em que está redigido, não conteria um duplo
significado constrangedor. Inicialmente, constrangedor para
o próprio Ministério Público, que, independentemente da ação
da Assembléia Legislativa, de qualquer parlamentar ou de
qualquer cidadão, tem a prerrogativa de tomar iniciativas
frente a denúncias - no caso, amplamente veiculadas pela
imprensa - que constituem, por si só, motivo para tal
iniciativa. Por essa razão, entendemos que seria
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desagradável se a Assembléia Legislativa, em uma atitude de
"puxar as orelhas" do Ministério Público, viesse lembrá-lo
de suas atribuições.
O segundo constrangimento - ai estaríamos abrindo mão de
prerrogativas nossas - está no fato de que alguns colegas
ponderaram sobre uma hipótese a ser trabalhada: que
remetêssemos os indícios de que dispomos à corregedoria da
Casa. Infelizmente - e essa é a razão da nossa questão de
ordem -, não conseguimos, ao consultar o Regimento Interno,
identificar as atribuições, funções e responsabilidades do
corregedor, além daquelas de funcionar como uma espécie de
auxiliar da Presidência. O Regimento trata inclusive de
vários aspectos que caracterizam a falta de decoro
parlamentar. Temos absoluta convicção de que tais denúncias
constituem não apenas, mas também falta de decoro
parlamentar.
E difícil prosseguirmos o nosso debate, se não temos

segurança sobre as alternativas de que poderíamos nos valer
sobre sua viabilidade. Assim, consultamos a Presidência,
para que nos esclareça se existe a figura do corregedor na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e quais as
suas atribuições; caso existam, e a partir das suas
atribuições, se é possível que as denúncias apresentadas
sejam também encaminhadas ao corregedor.
Compreendemos que, pela dramaticidade e gravidade dos
fatos, todas as alternativas devem ser pensadas, o que
justifica a consulta que fazemos a esta Presidência acerca
da existência do corregedor, suas prerrogativas e funções
nesta Casa-
0 Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma questão de ordem baseada no art. 23 do nosso Regimento
Interno. Na ordem do dia que foi distribuída, aliás.
infelizmente não a encontrei na mesa do Plenário, tive que
recorrer à assessoria da Mesa para obtê-la, a reunião está
dividida em 

lã 
parte - leitura e aprovação da ata da reunião

anterior - e 2a parte - prosseguimento da votação do
requerimento do Deputado Ermano Batista, que solicita ao
Ministério Público a apuração dos fatos que menciona.
Acontece que o art. 23 divide a 2a parte da Ordem do Dia em
duas partes. Na segunda hora são discutidos os pareceres e
requerimentos. Da terceira hora em diante, proposta de
emenda á Constituição, proposições vetadas, projetos,
pareceres de redação final.
Pergunto a V. Exa. se. esgotada a primeira hora da nossa
reunião, pois já são 101h47min, temos ainda condições de
votar requerimentos, uma vez que, pelo art. 23, salvo melhor
juizo, esse requerimento deveria ser votado na primeira hora
da reunião, e essa hora já se esgotou.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do
ilustre Deputado Raul Messias, a Presidência tem a informar
que ela não tem nenhuma procedência, tendo em vista que o
art. 23 do Regimento Interno se refere à reunião ordinária,
e nós estamos numa reunião extraordinária.
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - O Presidente tem total
razão. O art. 23 se refere às reuniões ordinárias, mas o
nosso Regimento Interno é omisso quanto às reuniões
extraordinárias. Ele não especifica, ele não esclarece, ele
não fala sobre o tempo destinado à votação de requerimentos
nas reuniões extraordinárias. Parece-me, que diante da
omissão, por analogia, aquilo que se estabelece no Regimento
Interno para as reuniões ordinárias deve ser mantido para as
reuniões extraordinárias.
O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem do
ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, o art. 24, que se
refere às reuniões extraordinárias, diz, no parágrafo único,
o seguinte: "O Presidente da Assembléia poderá subdividir a
ordem do dia".
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Que fique claro. Sr.
Presidente, que esta é uma decisão sua. O Regimento é
omisso, o Regimento não trata, não especifica, o Regimento
não determina que o tempo pode ser maior. A única referência
que existe no Regimento Interno sobre tempo diz respeito a
reuniões ordinárias. O Presidente, neste momento, extrapola
suas funções por ter uma opinião formada sobre o assunto,
por querer que o requerimento seja aprovado, e, em função
disso, não aplica aquilo que o Regimento Interno determina
como regra geral e age de forma particular e casuísta.
O Sr. Presidente - O art. 24 faculta ao Presidente a
decisão que ele acaba de tomar.
Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Na sua
ausência, com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Tarcisio Henriques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não resta dúvida de que estamos vivendo um
intenso momento, não digo histórico, mas um momento dos mais
importantes, para o qual precisamos de toda a serenidade
possível e no qual a responsabilidade de cada um será pouca
pelo que puder demonstrar.
Não resta a menor dúvida de que em poucos momentos
assistimos nesta Casa, a debate mais aceso, e, por isso
mesmo, é preciso que nos reportemos ao que acontece lá fora,
ao que já aconteceu neste Pais e ao que estamos querendo
que aconteça daqui para a frente.
Compreendo perfeitamente a posição dos nossos amigos da
Bancada do PT. Nas vésperas de una eleição, querem
transformar tudo isto num palanque eleitoral.
Compreendo perfeitamente o desespero do povo, que, vendo o
Pais na situação em que se encontra, quer soluções , que já
deviam ter acontecido. Não compreendo, por exemplo, o papel
da imprensa, que procura achincalhar a figura do homem
público. Se temos homens públicos maus, os temos como fruto
do nosso povo. Eles foram postos, aqui, pelo nosso
eleitorado. Chegou o momento de discutirmos a situação do
nosso Pais, que tem, hoje, todos os alicerces abalados e
destruidos pela impren^a e pela televisão. Estão todos
destruídos nas suas bases. O que aparece, lá fora, ê que
somos corruptos. 0 que vai ficar, na imagem do povo, é que
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todos os Deputados são corruptos. Mas corrupção não é uma
palavra que diz respeito apenas ao dinheiro público.
Corrupção quer dizer podridão. E essa podridão tem um
sentido maior, pois estamos vendo o nosso povo desprezar os
valores que possibilitam a excelência da pessoa humana.
Aqui, lembramos do grande Otávio Mangabeiras. Ele dizia que
a democracia era uma florzinha muito tenra, que precisava de
cuidados para não perecer. Ouvi falar aqui das ditaduras tão
próximas do nosso Pais. Mas se esqueceram de dizer que todas
elas se instalaram em detrimento do parlamento. Falaram da
Rússia de Yeltsin, mas se esqueceram de dizer da Rússia do
czar. Esqueceram-se de falar sobre Cuba, onde Fidel Castro
teve a oportunidade de chegar ao poder. Esqueceram-se de
Fujimori, mas estamos ameaçados por ele. Existem forças
ocultas neste País, que não querem o funcionamento do
parlamento e do Poder Judiciário.
Ainda, recentemente, a televisão mostrava a vida particular

de um juiz, mostrando-o como um homem Indiscreto, corrupto,
justamente para comprovar para o povo que um juiz é um homem
como nós. Fizeram de propósito, somente para mostrar a
corrupção daqueles que exercem a Magistratura. Hoje, vemos
os padres. Amanhã, os pastores evangélicos serão
desmoralizados por essas forças que denigrem, que querem
jogar tudo por terra, para chegarem ao poder através de uma
ditadura que não nos interessa. Por isso é preciso preservar
a imagem do Legislativo. Estamos discutindo a questão da
CPI, do Ministério Público e da sindicância. Meu ilustre
companheiro acabou de falar que fizemos parte de uma
comissão que não apurou nada. Apurou, mas não cumpriu. E
diferente. A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem a
função de punir. Ela tem o poder de levantar os fatos. Mas o
que aparece nos jornais e na televisão são os Deputados
corruptos, e não se dá a mesma ênfase à defesa e á
comprovação das denúncias por provas concretas. E o homem
público continua com a imagem denegrida. Agora, lá fora,
estamos sendo apontados como aqueles que não querem fazer
uma CPI. Não é verdade. O que é a CPI? E a apuração. E qual
é o resultado da CPI? A remessa ao Ministério Público.
Queremos que isso vá direto ao Ministério Público. Nós
queremos adiantar, não perder o tempo com uma CPI, que é um
teatro, um palco, onde aparecem as acusações de alguns, por
estrelismo, por vedetismo. Alguns querem até dela
participarem. Temos exemplos disso. Muitos têm segundas
intenções. O que corre, nos bastidores da área federal , é
que o Sr. Presidente da CPI, instalada no Congresso, se
apresenta, como candidato à Presidência, no momento que
conseguir enervar Itamar Franco, até o ponto de ele ir pra
casa enojado e aborrecido com tudo que está acontecendo. Mas
n6s, no momento em que disputamos uma vaga e nos
apresentamos ao povo para exercer o mandato, devemos fazê-lo
em favor desse povo, e, como seus lideres, devemos apontar-
lhe os caminhos a seguir.
Na qualidade de Líder da Maioria, procurando interpretar o

anseio de todos os que estão preocupados com essa situação,
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faço, neste momento, um apelo à razão e à reflexão. Pelo
Regimento, a primeira solução que se apresenta é a
sindicãncia. Temos Corregedor para fazer isso. Em seguida, é
a comissão parlamentar de inquérito. De acordo com o ilustre
companheiro Marcos Helênio, a CPI não apura nada. Ora, será
que o PT se está batendo por alguma coisa que não vai levar
a nada? Acredito que não. O Carlão participou de uma CPI
comigo, e garanto-lhes que alguma coisa ficou. No último
momento, vamos para o Ministério Público.
Aproveito a oportunidade para fazer a defesa do Ministério
Público. De forma nenhuma posso concordar com a afirmação de
que ele não funciona. Funciona sim. O mecanismo do Poder
Judiciário tem sido acionado no Pais por intermédio do
Ministério Público, uma instituição secular que nos tem
dado, no plano federal, exemplos de atuação como a do Dr.
Aristides Junqueira, sempre aplaudida por nós.
No art. 127 da Constituição Federal, lemos: "O Ministério
Público é uma instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica. do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Não temos ouvido falar de corrupção no Ministério Público;
não temos ouvido tantas criticas a seu respeito. Pelo
contrário, o Ministério Público é o último guardião da
defesa dos direitos individuais e sociais.
O que não podemos alimentar é a imagem de que nós.
Deputados, não queremos a apuração dos fatos; tampouco
podemos permanecer na discussão tola e vã da distribuição
das verbas, porque, ainda agora, a própria oposição disse
que as verbas vão para os Secretários, que as distribuiem
aos seus eleitores ou aos Deputados a eles ligados. Não há
como negar que a colocação dessas verbas à disposição da
indicação dos Deputados significou uma conquista, um
adiantamento. Alguns Deputados podem ter errado; mas foi
erro individual, e não, da instituição.
Fomos, há pouco, brindados com a fala exuberante da
Deputada Maria José Haueisen, figura simpática e querida de
todos nós. Ao citar, em latim, a "res publica", nossa
atenção foi chamada para a própria existência dessa
república.
O que queremos, neste instante, é que esta Assembléia
Legislativa, com a vista no seu passado, na sua tradição, e
com os olhos postos na projeção do amanhã - que queremos
muito mais brilhante para o nosso povo - preserve a imagem
de seu representante. Queremos transparência. Dai, nossa
proposta é que tomemos as três providências possíveis no
caso: a remessa de tudo à Corregedoria da Assembléia, a
remessa de tudo ao Ministério Público e a instalação da
comissão parlamentar de inquérito. De outra maneira, não
teremos a "res publica' com que tanto sonhamos-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, senhores e senhoras presentes nas galerias;
gostaria, neste momento, de explicar por que assinei o
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requerimento que pede uma CPI nesta Casa. Inicialmente,
desde que me elegi Deputada, há sete anos, tenho defendido o
instrumento da CPI. Existe uma definição que corresponde ao
art. 58. 3Q, da Constituição Federal, que diz o seguinte:
"As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço
de seus membros, para a apuração de fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos Infratores". Por
esses motivos assinei o requerimento do Deputado Antônio
Carlos Pereira e fui a única Deputada do partido que o fez.
Gostaria de dizer que não o fiz a reboque do PT. Foi uma
decisão de foro intimo, ligada a uma proposição de minha
autoria, apresentada há dois anos, quando fiz a proposta de
que todas as CPIs desta Casa tivessem elementos do
Ministério Público trabalhando em conjunto, o que garantiria
una forma muito mais séria, razoável, lúcida, democrática e,
mesmo, mais aparelhada para o funcionamento dessas
comissões.
Por outro lado, reconheço que as CPIs que aconteceram nesta
Casa - e devo ter participado de três ou quatro -,
efetivamente, não trouxeram o resultado que a opinião
pública, a imprensa, ou seja, o povo queria ver. Na verdade,
• que o povo quer é ação, são medidas concretas e punitivas,
• que não acontece. Infelizmente, a CPI se transforma num
grande circo, num grande palco eleitoral, geralmente com um
ator convidado ou não que faz daquele palanque a plataforma
para sua eleição, seja para Governador, seja para Deputado
seja para Presidente da República. Fica registrada esta
minha avaliação.
Quanto à CPI, quero dizer que estou elaborando, em
conversas com outros companheiros, uma proposta para uma
outra CPI, relativa a um problema muito sério em nosso
Estado, que é o dos sindicatos. Sabemos que eles arrecadam
dinheiro do trabalhador, e muito dinheiro, porque cada
operário deste Pais contribui, pelo menos, com um dia de seu
trabalho. Esse dinheiro vai para as centrais sindicais, que
o utilizam, multas vezes, sem dar satisfação. O que se vê
hoje é o dinheiro desse povo ser também usado para pagar
campanhas eleitorais caras, aviões a jato, papéis,
materiais, enfim, toda a prática eleitorelra que existe em
ambos os lados. Aproveito para colocar esta preocupação, que
queria dividir com os companheiros presentes no Plenário e o
público em geral.
Quero também dizer que, democraticamente, respeito a
decisão do Colégio de Lideres desta Casa. Soube que a
reunião desse colégio não contou com a presença do Deputado
Antônio Carlos Pereira, que, tenho certeza, fez muita falta,
pois com a liderança que tem nesta Casa, sua presença seria
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muito importante. Sei que S.Exa esteve no programa 'Bom
Dia, Minas!!, como eu estive hoje.
Queria analisar o requerimento do Deputado Ermano Batista,
que é um Deputado sério, um advogado competente, um
jurisconsulto, que encaminhou a esta Casa requerimento em
que propõe que o Ministério Público seja totalmente
envolvido na apuração dessas irregularidades e dos possíveis
incidentes que envolvem a nossa ASFAS. A respeito da ASFAS,
queria elogiar o trabalho da Dra. Nara Ferraz. Assisti á
entrevista dessa mulher lúcida, que se responsabilizou
integralmente pelos atos da ASFAS. O que acontece é que o
recurso, depois que sai da ASFAS, pode ter problema. Por
tudo que acontece dentro da ASFAS, responsabilizou-se a Dra.
Nara, que tem muita coragem, o que tem muito a ver com a sua
personalidade. D requerimento do Deputado Ermano Batista faz
uma proposta moral, ética e moderna, pois após a
Constituição de 1988, o Ministério Público se transformou
numa grande força independente, uma vez que não pertence a
nenhum dos três Poderes, sendo considerado por alguns como o
4g Poder, O Ministério Público está definido nos arts. 127 e
130 da Constituição Federal, que dizem o seguinte: "0
Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem juridica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis". Seus membros possuem
as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de vencimentos. Entre as suas funções,
estão as de promover a ação penal pública, zelar pelo
respeito aos poderes públicos e pelos direitos assegurados
na Constituição; promover o inquérito civil, a ação civil
pública, a ação de inconstitucionalidade e a representação
para fins de intervenção da União e dos Estados, defender os
direitos e interesses das populações indígenas, exercer o
controle externo da atividade policial e requisitar as
diligências investigatÓrias e a instauração de inquérito
Policial. Como vêem, o Ministério Público tem, efetivamente,
sua força. Isso está aqui, na Constituição Federal. De
maneira que não poderia, de nenhuma forma, elaborar critica
alguma ao requerimento do Deputado Ermano Batista. E vou
mais longe: julgo que as duas ações poderiam até existir
concomitantemente. Tanto que assinei o pedido da CPI, mas
voto, também, o requerimento do Deputado Ermano Batista,
porque não creio que eles se entrechoquem. E uma questão
pessoal, claro. Alguns podem dizer que é um pouco
pessedista, do tempo antigo, mas é realmente o que sinto.
Só para terminar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
apóio o projeto do Deputado Agostinho Patrus que pretende
transferir as nossas subvenções sociais para a Secretaria do
Trabalho, no próximo ano.
Creio que a maioria dos Deputados pensa que a carapuça não
lhes serve. Que o nosso trabalho com o direito público, que
é o dinheiro das subvenções sociais, tem sido um trabalho
sério, voltado para as bases, que conhecemos bem e onde
existem milhares de problemas. Sei que há Deputado aqui
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nesta Casa que diz que não cabe a nós dar uma cadeira de
rodas. Concordo plenamente. Então pergunto: quem é que vai
atender isso? A LBA está de portas fechadas para o povo. A
Secretaria da Saúde vive os mais diversos problemas.
Ainda hoje, participei do programa "Bom Dia Minas", ao lado
dos Diretores do Hospital JCilia Kubitschek. Cheio de
problemas. Da mesma forma, a Secretaria do Trabalho tem
hoje um trabalho permanente na área das creches, dos asilos,
da ação social, para incentivar os trabalhadores, e não
sobram recursos para esse tipo de assistência social. Para
quem não precisa de uma cadeira de rodas, isso é uma
bobagem, mas para uma família que não tem como adquirir uma
cadeira de rodas, hoje...
E claro que lá na Alemanha, na França, nos Estados Unidos,

esses problemas não existem. Mas vivemos num pais pobre, de
desnutridos, dos famosos "descamisados'. Infelizmente.
Ao terminar minhas palavras, agradecendo a sua paciência,
Sr. Presidente, quero dizer que estamos entrando hoje,
também, com um pedido de CPI, que não vou abordar agora,
inclusive com algumas denúncias de sindicatos, de que
gostaria que os colegas tomassem conhecimento, para que
possamos também penetrar nessa seara, que é um pouco fechada
e que precisa se abrir a todo o povo, porque sindicato
também administra o dinheiro do povo. Muito obrigada.

Questões de Ordem
o Deputado Paulo Pettersen - Gostaria de cobrar de V. Exa.

e também do Deputado Raul Messias o motivo por que o projeto
que cobra ICMS das televisões está paralisado. Isso também
não seria uma corrupção, uma vez que todos os outros
segmentos pagam esse imposto? Gostaria que o nobre Deputado
Raul Messias se pronunciasse a respeito e que V. Exa.
colocasse, realmente, em tramitação esse projeto, que é de
interesse da sociedade mineira.
O Deputado Raul Messias - Só para informar ao Deputado
Paulo Pettersen - que, infelizmente, há alguns dias não
comparece a esta Casa - que várias vezes, insistentemente,
cobrei da Presidência a inclusão desse projeto na ordem do
dia. Ele teve como Relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária o Deputado Roberto Amaral, o qual
perdeu prazo para emitir parecer. Lá nas comissões, enviamos
requerimento à Secretaria da Fazenda solicitando informações
sobre a situação. Ela informou que tínhamos legislado
erradamente e que competia a Assembléia corrigir a
legislação. Existe um artigo na Constituição Federal que diz
que é competência do CONFAZ a isenção de ICMS para
televisões. Ocorre que o CONFAZ não deliberou isso,
informando que nenhum Estado brasileiro cobra, porque todos
os Governadores têm medo do Sr. Roberto Marinho e da
Manchete, porque querem garantir o seu espaço na telinha.
Parabenizo, portanto, V. Exa. por fazer essa cobrança.
Então, Sr. Presidente, peço que inclua esse projeto na
pauta. O projeto foi aprovado aqui, Deus sabe como.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero aproveitar este
momento, primeiro, para me referir ao Sr. Presidente. O
Ministério Público pode e deve participar da apuração das
irregularidades que foram denunciadas pela imprensa, por
diversas pessoas, por entidades e Deputados,
independentemente de ser acionado. As noticias são
suficientes para provocar o Ministério Público, para que ele
reaja e apure. Entretanto, se isso não é suficiente, quero
dizer aos Deputados que nós, da Bancada do PT. vamos
encaminhar documento ao Ministério Público, solicitando que
tome providências para apurar as irregularidades. E
dispensável a ação desta Casa para provocar o Ministério
Público, mas não é dispensável a ação desta Casa na
constituição da CPI, • e esta pode muito mais do, que o
Ministério Público. E por isso que a estamos defendendo e
cobrando que seja instalada. O Ministério Público não pode
cassar o Deputado que faltou com o decoro parlamentar, com a
honestidade e com o respeito á população mineira, mas a
Assembléia Legislativa pode fazê-lo se, eventualmente, as
irregularidades aqui identificadas feriremos interesses do
povo mineiro e degradarem esta Casa. E importante, é
necessário que se constitua a CPI, independentemente da ação
do Ministério Público. Quero dizer, ainda, que iremos votar
contra o encaminhamento do requerimento do Deputado Ermano
Batista, por o considerarmos absolutamente inócuo e
desnecessário.
Uma outra questão de que quero tratar é a seguinte: o

Orçamento para 1994, encaminhado pelo governo do Estado de
Minas Gerais, não contempla determinados setores que são
definidos na lei e na Constituição como fundamentais. Um
deles, proposto, defendido e considerado na Constituição
como prioridade absoluta, trata da questão da criança e do
adolescente. Para que o Estado possa cumprir as
determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
necessário que ele invista minimamente na estruturação
física das diferentes regiões. Contudo, em sua proposta
orçamentária, o Estado não contempla essas necessidades
básicas. Assim, quero informar a todos os Deputados aqui
presentes que a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais está propondo e incorporando á proposta
orçamentária uma série de emendas para garantir essa
estrutura mínima (elaborada com a participação de várias
entidades ligadas à criança e ao adolescente), que espero
sejam aprovadas pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Estamos propondo que os recursos públicos
sejam retirados das verbas de subvenção social, pois mais
importante do que a destinação individual desses recursos é
garantirmos as necessidades básicas deste Estado. Esperamos
que o Estado possa cumprir essa função.
Quero dizer mais duas coisas. A primeira diz respeito à
ausência do Deputado Antônio Carlos Pereira na reunião das
Lideranças. Temos Líder e Vice-Líder. Na ausência do Líder,
o Vice-Líder ' o substitui e exerce a sua função. A Liderança
do PT estava presente na reunião das Lideranças, na pessoa
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do Deputado Marcos Helênio. Assim, acho que essa critica é
absolutamente inaceitável.
A outra questão diz respeito á distribuição de recursos,

Por meio das verbas de subvenção. O que me tem causado muito
constrangimento não são as pessoas que, precisando de uma
cadeira de rodas, de uma receita médica, de óculos ou de
alguma forma de assistência social, têm que recorrer,
necessariamente, ao Deputado. O importante é refletirmos,
aqui e agora, sobre a situação daquelas pessoas que, por
vários motivos (econômicos ou até mesmo por falta de
informação), não têm acesso aos Deputados. Como fica a
situação dessas pessoas? Não seria muito mais importante,
neste momento, que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais criasse condições e critérios adequados para
que o que garantisse a cadeira de rodas não fosse a presença
do Deputado, mas a necessidade do indivíduo e para que o que
garantisse a receita médica não fosse a influência do
parlamentar, mas a doença do cidadão que precisa ser
atendido? E a deficiência visual do indivíduo que deve
clamar pela necessidade dos óculos e não a intermediação do
Deputado ou da instituição que ele subvenciona. Precisamos
acabar com essas coisas na Assembléia. Isso não melhora-a
nossa imagem; não melhora a relação de saúde no Estado; não
garante a cidadania do povo mineiro. Acredito que se a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais trabalhar
para a definição e a consolidação de um Orçamento que possa
ser cumprido (que não seja mera peça de retórica ou um mero
ornamento), vamos fazer muito mais do que, eventualmente, as
dezenas ou centenas de cadeiras de rodas que são
distribuídas- Vamos fazer muito mais se perseguirmos
cotidianamente a nossa função, que é a de fiscalizar este
Estado. Estamos aqui diante de uma questão pequena, que diz
respeito às irregularidades que se praticam na destinação de
poucos recursos. E os recursos destinados pelo Estado? Ai, a
Assembléia tem uma grande função. Tenho a convicção de que,
na medida em que deixarmos de trabalhar, de exercer um papel
dispensável para nós, iremos exercer melhor o papel que nos
é conferido, ou seja, fiscalizar adequadamente o Estado.
Assim, temos que ir a fundo para analisar o Orçamento de
hoje, para criticar e chamar a atenção da sociedade no
sentido de que ela se junte a nós na luta pela fiscalização
permanente. O Orçamento, na realidade, estabelece um ciclo
vicioso de apoio ás empreiteiras do Estado. Primeiro, há a
lógica de que o Estado tem que cumprir sua função e honrar
suas dividas, pagando as empreiteiras. Ao pagar as dividas,
terá crédito para que elas continuem trabalhando nesse
Estado. Dessa forma, a lógica das empreiteiras é a que
prevalece no Orçamento, a ponto de as crianças poderem
ficar sem o apoio mínimo necessário para que seja atendido o
que determinam o Estatuto da Criança e do Adolescente e a
Constituição brasileira.
A saúde pode estar dispensada do mínimo necessário para

garantir o investimento no setor de saúde pública e para os
transplantados, no setor de medicamentos. Mas não há
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investimentos e não se conseguem empréstimos internacionais.
Sã se consegue para garantir o funcionamento da máquina na
lógica das empreiteiras. Precisamos de mudar essa lógica
perversa, porque, enquanto ela permanecer, em nível da União
e dos municípios, jamais vamos contar com recursos para
construir a cidadania no Estado e no Pais. Acho que está
faltando um exercício mais dedicado da Assembléia
Legislativa nesse setor, e nós podemos trabalhar nesse
sentido. A Assembléia Legislativa se diminui perante a
análise do povo mineiro, perante a concepção dos cidadãos
mineiros, na medida em que não é capaz de constituir uma
comissão parlamentar de inquérito para ir a fundo, para
revelar as atividades dos parlamentares e das instituições,
sob as quais o Ministério Público pode atuar de imediato,
com vigor, levantando a destinação dos recursos por parte de
cada instituição. Mas, quanto á função do parlamentar, como
trabalha e se comporta, do ponto de vista ético e moral, do
ponto de vista do compromisso com o Estado, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pode e deve fazer
muito mais.
E é nesse sentido que a nossa Assembléia deverá implantar,
desde já, uma comissão parlamentar de inquérito. Diante do
povo mineiro e brasileiro, seguramente, vamos dar um salto
de qualidade e vamos ser muito mais respeitados.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado António Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, estamos

diante de uma grande lama, e todos percebem isso. A cada dia
que passa ficamos mais perplexos. Por exemplo, não sabia,
como acho que muitos também não sabiam, da questão do
Deputado José Maria Pinto. A cada dia ficamos sabendo de uma
coisa nova na Casa, e acho que ainda vai aparecer muito
mais. Sabemos também que a situação pode piorar.
Mas de que forma podemos resolver esse problema? Isso só
pode ser resolvido através da CPI. Hoje, pela manhã, escutei
atentamente a entrevista concedida pela Deputada Maria
Elvira, na qual disse que concorda com o requerimento do
Deputado Ermano Batista e com a CPI. Dessa forma, não dá
para entender: é o mesmo que acender una vela para o Diabo e
outra, para Deus. Não dá para entender qual é a sua posição.
Todos sabem que essa é a função do Ministério Público, ou
seja, ele deveria ter sido acionado e já deveria ter
começado a fazer investigações. Então, se esse é o seu
papel, por que ainda vamos pedir para ele fazer isso? D seu
papel já deveria estar sendo feito há muito tempo, junto
com a CPI.
Por que os Deputados estão com medo da CPI? E porque muita
coisa vai acontecer, muita lama vai sair, muita cabeça vai
rolar. Pode ser qualquer um, Deputado do PT ou do PMDB. Se
alguém fez algo errado, tem que pagar pelos seus erros.Por
que têm medo de CPI? Já enviamos muitos processos para o
Ministério Público, Deputado Emano Batista. Posso citar,
entre outros, os da CPI do Transporte, do Pró-Habitação, da
MinasCaixa, da RURALMINAS. E qual foi a resposta que
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tivemos? Fizemos várias representações sobre as questões da
ASFAS, da FIAT, da CEMIO e da Mendes Júnior. Onde estão as
respostas? Mandar o assunto para o Ministério Público,
agora, é não querer que se apurem as coisas. O nosso mandato
termina no ano que vem, não se apura nada, e a coisa
continua do mesmo jeito, com as pessoas não acreditando em
mais nada. Temos que fazer com que a população deste Estado
comece a acreditar nos Deputados, no poder público e nos
políticos.
O Deputado Emano Batista - Sr. Deputado, solicito um

aparte.
O Sr. Presidente - Pela ordem, é permitido o aparte, mas o
tempo será descontado do orador-
0 Deputado Antônio Fuzatto - Então concedo o aparte só por
2 minutos -
0 Deputado Ermano Batista - Agradeço a atenção, mas VExa.

acabou de confessar que as outras CPts instaladas nesta Casa
começaram pelo fim. Este é o motivo pelo qual não desejamos
que esta comissão tenha o mesmo fim das anteriores. Queremos
começar pelo começo, através da apuração dos fatos pelo
Ministério Público A nossa atitude é correta, é legal e
encontra respaldo na moral
o Deputado Antônio Fuzatto - Eu não disse isso, Deputado.
Disse que até hoje o que foi mandado diretamente para o
Ministério Público não teve resposta. Podemos, assim,
trabalhar em conjunto: Ministério Público e CPI. Essa foi a
nossa observação.
O Deputado Emano Batista - O problema é que o senhor sobe

á tribuna, diz e depois desdiz. Foi o que aconteceu, ontem,
com o Deputado Antônio Carlos Pereira, que acabou de
enxovalhar a honra de um Deputado honrado, o Deputado Jaime
Martins, e depois disse que não falou. Esse tipo de coisa
precisa ser corrigida.
O Deputado Antônio Fuzatto - A nossa questão, Deputado,
se há ou não há um monte de lama nesta Assembléia. E
Deputado que manda dinheiro para a esposa, a esposa para o
filho, o filho para o sobrinho. E dinheiro para hospital, é
dinheiro para empreiteira. Essa confusão terrível é que
queremos apurar, mostrando a responsabilidade que temos com
aqueles que nos elegeram. O povo tem direito de saber o que
é feito com esse dinheiro, e isso só se vai resolver com a
CPI.
O que acontece é que estão legislando em benefício próprio,
em beneficio das próprias famílias- E isso o que está
acontecendo na Assembléia e isso tem de ser apurado. E
apenas isso que desejamos. Até agora ninguém disse que houve
desvios, aliás, quem o disse foram outros Deputados, que não
os do PT. O caso da Deputada Elisa Alves foi falado na
televisão pelo seu próprio cupincha. A questão do Deputado
José Maria Pinto foi mostrada pela televisão, não fomos nós.
Acho que estamos lidando com coisa pública, e é preciso que
isso fique bem esclarecido. Queremos, sim, que o Ministério
Público apure tudo, mas neste momento temos de votar contra
o requerimento do Deputado Ermano Batista Isso não é



383

incoerência de nossa parte, porque é mesmo função do
Ministério Público apurar essas coisas. Mas queremos fazer a
CPI e precisamos da assinatura de 26 Deputados. Não queremos
votar a favor do requerimento do Deputado Ermano Batista,
mas não estamos nos contrapondo a ele. Agora queremos uma
CPI, e não mandar para o Ministério Público.
Alguns Deputados disseram que devemos distribuir cadeiras

de roda porque vivemos em um Pais pobre. Pelo amor de Deus!
Deputados distribuem cadeiras de roda, dentadura e pernas
mecãnicas porque neste Estado e neste País não existe saúde.
Ninguém está preocupado com isso. Deveríamos votar no
Orçamento, agora, recursos para atender essas questões.
Não é minha função distribuir dinheiro. Minha função é
fiscalizar e votar o Orçamento. Meu papel é injetar dinheiro
na saúde e na educação. Em principio, sou contra
distribuirmos subvenções para as entidades. O Estado é que
deve fazê-lo. Para fazermos isso, devemos atuar de forma
clara e transparente, publicando o que foi realizado com o
dinheiro.
Hoje, ao abrirmos a discussão sobre as verbas de subvenção,
as próprias entidades estão cobrando de quem age com
seriedade ou não. As entidades fantasmas estão nos ajudando
a descobrir os Deputados que estão distribuindo
incorretamente o dinheiro público. Queremos que a sociedade
mineira nos ajude a mostrar quais os Deputados que estão
fazendo isso. E necessário varrermos esta lama. Ai estaremos
cumprindo o nosso papel de Deputado.
Solicito aos Srs. Deputados que votem a favor dessa CPI,
porque, até o final do ano, serão feitas muitas denúncias.
Muitas pessoas que não esperávamos estão sendo denunciadas.
Devemos abrir esta CPI para apurar os fatos e mostrar a
importãncia do parlamento. Nós mesmos denunciaremos os
Deputados que fazem falcatruas com vistas ao enriquecimento
próprio, colocando no bolso verbas públicas da sociedade
mineira. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Milton SaIles - Gostaria de informar à Casa que
recebi um comunicado da APAE de Bom Sucesso, agradecendo uma
verba que o Deputado Antônio Fuzzato e eu enviamos àquela
entidade.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ouvi atentamente as palavras do Deputado Antônio Fuzatto e
gostaria de dizer a ele que gosto muito de velas, de Deus,
sou cristã e não gosto do Diabo. Quem gosta do Diabo é o
pessoal da novela Renascer, a que o Deputado deve assistir
de vez em quando.
Efetivamente, acho as suas colocações levianas e
irresponsáveis. A maneira como V. Exa. se expressa demonstra
que é uma pessoa agressiva, pois sua postura, não é a
primeira vez que observo, é a de quem está sempre batendo,
tentando atacar, denegrir e machucar as pessoas. Não
concordo com isso.
Eventualmente, V. Exa. se faz de engraçadinho, se não

voltar a esta Casa, caso não seja reeleito, talvez possa



384

participar de algum programa de televisão, porque o seu
comportamento não está de acordo com esta Casa
Com relação à CPI, quero deixar claro que a defendo como
instituição. Não há como atacar e denegrir o requerimento do
Deputado Ermano Batista. Não estou acendendo vela para Deus
e para o Diabo. Esta é a sua postura, porque quer enxergar
assim. Essa é a sua conveniência eleitoral, para se postar
bem perante as galerias, a imprensa e o seu partido.
Desde o principio, fui a única Deputada do meu partido que

assinou a favor da CPI, e assinaria novamente, mas isso não
Inviabiliza o requerimento do Deputado Ermano Batista. V.
Exa. é tão incoerente que disse, conforme anotei, que dá
para trabalhar com o Ministério Público e a CPI. Desculpe-
me, mas V. Exa peca pela incoerência.
Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de deixar claro que
não falei, em nenhum momento, que a função dos Deputados é
distribuir cadeiras de rodas, óculos, etc. Disse que um
Deputado que representa um município ou uma região tem
condições de saber quem precisa. D Deputado Adelmo Carneiro
Leão perguntou como uma pessoa vai sofrer a vergonha de ter
que pedir a um Deputado uma cadeira de rodas. Realmente, é
uma vergonha haver fome e miséria neste Pais. Sei qual é a
posição de vocês, mas a fome e a miséria estão ai.
Voltei da Alemanha há dias, para onde viajei às minhas
próprias expensas. Pude observar uma série de coisas que
estou aprendendo Que bom que na Alemanha não existe isso
Lá, um trabalhador desempregado recebe 65% do seu último
salário.
Vivemos no Brasil, onde existem fome, miséria e
descamisados. Lamento se algumas pessoas manipulam essas
cadeiras de rodas. Conhecemos a base, o Prefeito, o
Vereador, a liderança. A liderança vem e diz que existe uma
pessoa com o problema. Mandamos a cadeira de rodas e, ás
vezes, nunca vimos nem vamos ver essa pessoa. Isso não quer
dizer que conseguiremos mais votos em função da cadeira
doada. A maneira como vocês dizem isso, da tribuna, coloca-
nos como mercadores. Não o sou e não aceito essa carapuça.
Gostaria, sim, que tivéssemos órgãos fortes de assistência
social, fosse a LBA ou qualquer outro órgão, mas que se
praticasse assistência social, que é necessária. Inclusive
os Prefeitos do PT, em cidades próximas daqui, fazem
assistência social, porque, se não fizerem, estão errados. A
pessoa não tem dinheiro para comprar cadeira de rodas e
óculos. Seria bom se tivesse, mas não tem. Temos que
discutir com base na realidade. Não adianta falar de sonho.
Termino dizendo que respeito a posição democrática de todos
os partidos, mas o que falei está falado. Mantenho o que
disse. Definitivamente, não estou acendendo uma vela para
Deus e outra para o Diabo.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Verificação de Votação

0 Deputado Antônio Fuzatto - Verificação, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - É regimental o pedido de verificação do
Deputado Antônio Fuzatto. Esta Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram
a favor do requerimento queiram levantar-se. (- Pausa.)
Podem sentar-se. Os Deputados que votaram contra o
requerimento queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem sentar-
se. Votaram a favor do requerimento 47 Deputados; votaram
contra 8 Deputados. Está aprovado o requerimento.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai anunciar um ato que

acaba de baixar.
Ato da Presidência

(- Nota do redator: o ato proferido pelo Sr. Presidente foi
publicado na edição do dia 5/11/93, pág. 35, col. 1.)

Declarações de Voto
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, Srs.
Oeputados, pretendia levar a efeito questão de ordem em
tempo anterior á colocação em votação, por parte de V. Exa.
como inclusive havia dado ciência a esta Presidência e a
outros tantos Deputados nesta Casa.
Entendia eu, mesmo porque citado nominalmente pelo Deputado

Roberto Carvalho, que não poderia deixar de me manifestar em
tempo algum a respeito do assunto tão palpitante que nos
prende nesta Casa até este momento.
Sr. Presidente, ausente de Belo Horizontepor alguns dias,

por compromissos inadiáveis no interior dó Estado, retornei
a esta Casa quarta-feira.
Vendo o que vi no dia de ontem, nesta Casa, quando este

Plenário ouviu, emocionado e comovido, a palavra do ilustre
Deputado Jaime Martins, que, de viva voz nesta tribuna, veio
em defesa de sua honra, de seu nome pessoal e das atividades
que exerce nesta Casa, sendo aplaudido indistintamente pelos
Parlamentares que aqui se encontravam, entendo que
deveríamos tirar da fala do ilustre Deputado Jaime Martins
uma grande lição que, talvez, tenha passado despercebida por
quantos aqui se encontravam.
Votei contra o requerimento por ter para mim que, remetendo
as denúncias ao Ministério Público, estaríamos abrindo mão
de prerrogativas nossas. Se considero a matéria discutível?
Claro que sim. Alguns entendem que remetendo as denúncias ao
Ministério Público estaremos abrindo mão de prerrogativas
regimentais, e este é também o meu ponto de vista. Trata-se
de matéria "interna corporis"? Tenho para mim que sim.
Outros entendem que, pelo fato de serem destinações
orçamentárias já alocadas a associações civis e de
personalidade jurídica de direito privado, escaparia á
alçada desta Casa a apreciação destes fatos. Acredito que
não, Sr. Presidente. A solução está no nosso Regimento. Um
regimento bem posto, bem elaborado, que está vigindo há
várias legislaturas, já sedimentado em discussões anteriores
nesta Casa, em episódios similares a este.
Em primeiro lugar, seria da alçada do Corregedor desta

Casa. Temos um Deputado membro da Mesa, que é Corregedor da
Casa. A ele competiria a avaliação de todos os fatos aqui
arrolados. Entendo, Sr. Presidente, que teríamos deixado de
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vivenciar aquele episódio do Deputado Jaime Martins, porque
a denúncia encaminhada à Corregedoria seria analisada pelo
Corregedor, o qual teria a função de um Magistrado,
processando a denúncia e dando, ao final, o que poderiamos
chamar de um despacho saneador,conclusivo, que encaminharia
a denúncia para o Ministério Público ou sugeriria a formação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Até a manhã de hoje não eram do meu conhecimento os termos
do requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira para
formação de uma CPI. Tive a oportunidade de ler todo o seu
teor. Tenho para mim - e coloquei S. Exa. a par do meu
pensamento - que, da forma como está redigido, o pedido de
CPI não encontra embasamento nos precisos termos
regimentais. Permito-me fazer a leitura do art. 113.
"caput", que disciplina a constituição de CPI: "A Assembléia
Legislativa, a requerimento de um terço de seus membros,
constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração
de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos em lei e neste Regimento."
Está ainda no f lg do mesmo artigo: "Considera-se fato
determinado o acontecimento de relevante interesse para a
vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica
e social do Estado, que demanda investigação, elucidação e
fiscalização e que estiver devidamente caracterizado no
requerimento da comissão".
Por não cumprir o requerimento do ilustre parlamentar os
requisitos essenciais e básicos determinados pelo nosso
Regimento Interno, não posso apor minha assinatura - pelo
menos no momento - á solicitação de constituição dessa CPI-
Sr. Presidente, entendo que agi corretamente ao votar
contra o requerimento, da mesma forma que igualmente estou
agindo em não subscrever essa solicitação, neste instante,
por falta de embasamento legal, nos termos regimentais.
Pretendia apresentar esses esclarecimentos antes de o
requerimento ser colocado em votação, mas, infelizmente, não
nos foi dada a oportunidade.
O Sr. Presidente - Entendendo esta Presidência que assiste
razão ao Deputado Roberto Luiz Soares no que se refere à
existência de uma certa limitação das atribuições do
Corregedor, tal como regimentalmente prevista, permito-me
sugerir a V Exa. que proponha a alteração necessária para
que seja adequada a definição da competência da
Corregedoria -
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, vou ser
breve. Julgamos necessário deixar absolutamente clara a
oposição de votos assumida pela nossa Bancada.
Volto a dizer - como reiteradamente já o fizemos - que não
colocamos nenhum obstáculo quanto à participação do
Ministério Público na apuração das denúncias. Como já se
antecipou o Deputado Adelmo carneiro Leão, a nossa Bancada,
independentemente do resultado dessa votação, encaminharia
solicitação ao Ministério Público para que fossem tomadas as
providências necessárias.
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Havia uma polarização muito evidente no Plenário. Á
tradução do requerimento do Deputado Ermano Batista, para
que se remetam as denúncias ao Ministério Público, é
inequívoca: com o seu envio àquele órgão, a Assembléia não
se envolve e não se pronuncia. Sob o nosso ponto de vista,
essa contradição não existe. O nosso voto contrário foi para
não permitir que a leitura dessa votação fosse entendida
como a completa inviabilização da Comissão Parlamentar de
Inquérito. Á nosso ver, ela é necessária. As denúncias que
se vêm sucedendo apenas reforçam a nossa convicção, e não
temos problemas em trabalhar contra o tempo.
Se hoje contamos com 11 assinaturas, temos também a

convicção de que a partir do momento em que crescer com mais
força e intensidade a disposição da sociedade mineira para
que também esta Assembléia apure tais fatos, essa CPI será
constituída. Por isso, o requerimento continua à disposição
dos Deputados e das Deputadas e, também pela mesma razão, a
partir da próxima semana, a nossa Bancada, mas não apenas
ela, vai às ruas recolher assinaturas dos cidadãos e cidadãs
deste Estado, para que eles se manifestem, materializem a
sua vontade de que a Assembléia também apure os fatos
ienunc i ados.
Queria chamar a atenção para um dos aspectos dos inúmeros
rgumentos que foram aqui levantados acerca da
mpossibilidade de se constituir CPI. Um deles,
articularniente, chama a atenção: é o receio expressado
númeras vezes de que a CPI se transforme num palanque. A

maior contradição possível é uma instituição cuja base é de
natureza essencialmente política: negar a política. E
curioso que os Deputados que fizeram uso da palavra
argumentando contra a CPI, achem absolutamente lógico e
natural, como decorrência da função de representação que
têm, Deputado apresentar emenda, Deputado se utilizar de
subvenções, Deputado visitar suas bases eleitorais. Agora,
essa mesma naturalidade não ocorre quando a Assembléia,
enquanto instituição, usa seu instrumento mais poderoso, que
é a Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI, é bom que se frise, investigaria irregularidades. Á

nossa Bancada não só repudia como também, definitivamente,
não aceita insinuações de que irregularidades também existam
no tocante ás aplicações de recursos eventualmente
direcionadas através de nossos parlamentares. No nosso
entendimento, significa chantagem. Se as denúncias existem,
se as evidências existem, estas também deveriam ser trazidas
para o âmbito da CPI, e nós apuraríamos absolutamente tudo.
Em momento algum, nós nos colocamos fora desse processo. A
intenção, o objetivo era muito claro: que se constituísse a
CPI que investigaria todos os 77 Deputados, indícios de
irregularidades, e, por esse caminho - e apenas por esse
caminho -, nós, enquanto instituição, estaríamos nos
legitimando-
0  Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, só para

esclarecer o voto que tive, favorável ao requerimento do
nobre Deputado Ermano Batista. Ontem mesmo, na tribuna, no
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encaminhamento do requerimento, já tinha afirmado que não
via contradição entre o requerimento e a formação dessa CPI.
Via, sim, um ato de astúcia política por parte da maioria,
digamos assim, de direita da Casa, ou, se quisermos,
governistas, ou, ainda, alinhados no bloco liderado pelo
Deputado Agostinho Patrus, mas a astúcia, a rapidez, a
esperteza fazem parte do jogo político.
Vocês foram rápidos, fizeram esse requerimento. Na reunião
dos Líderes, eu me posicionei contrário ao requerimento e
favorável á criação da CPI. Gostaria que todos os Líderes se
posicionassem a favor da CPI. Via no requerimento do
Deputado Ermano Batista uma das conclusões possíveis da CPI.
Infelizmente, a maioria entendeu que o requerimento deveria
ser votado agora. Votar contra o requerimento seria muito
incoerente, porque nós queremos, exigimos, até reconhecemos
que o Ministério Público já deveria estar agindo, mas vários
requerimentos apresentamos aqui, tanto para Secretarias de
Estado quanto para os tribunais, os órgãos dos Governos
Estadual e Federal, exigindo coisas que eles já deveriam
estar fazendo há muito tempo.
Mas o requerimento faz parte dos recursos que o parlamentar
tem para exigir que o Estado funcione. Então, nesse sentido,
o requerimento cabe. Agora, o que torno a afirmar é que não
vejo a menor contradição entre a aprovação do requerimento
do Deputado Ermano Batista, entre a criação da comissão que
V. Exa. anunciou da Mesa e a continuação do trabalho de
coleta de assinaturas para que haja uma comissão parlamentar
de inquérito nesta Casa. Perguntaria V. Exa. qual é a
superioridade da CPI em relação ao requerimento do Deputado
Ermano Batista? E a publicidade, o caráter das reuniões
abertas e públicas que essa CPI teria. Digo mais: estou indo
para Brasilia, a fim de participar de uma reunião com o
Presidente do meu partido, o Deputado Miguel Arraes. Estamos
empenhados em fazer uma campanha nacional de criação de
CPTs, em todas as Assembléias, para analisar, exatamente, o
destino não só das subvenções sociais, mas de todas as
verbas orçamentárias.
Vemos una onda de CPIs, em todas as Assembléias, visando
clarear para apopulação brasileira o destino do dinheiro
público, que é pago tanto pelo povo do Rio Grande do Sul
como pelo povo do Rio Grande do Norte.
O Sr. Presidente - Antes de conceder a palavra ao Deputado
Paulo Pettersen, esta Presidência vai responder á questão de
ordem do Deputado Roberto Luiz Soares, dizendo-lhe o
seguinte: entendendoque assiste razão ao ilustre Deputado
no que se refere á existência de uma certa limitação das
atribuições do Corregedor, tal como estão previstas no
Regimento Interno, gostaria de sugerir-lhe que proponha a
alteração necessária, para que seja adequada a definição da
competência da Corregedoria.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, verificando,
de plano, a inexistência de 'quorum", solicito-lhe o
encerramento da reunião.
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o Sr. Presidente - É regimental o pedido do Deputado Paulo
Pettersen.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando a
inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos, e tendo em vista que o objetivo da convocação foi
cumprido, 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 16g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Glycon Terra Pinto, membros da comissão supracitada.
Encontra-se presente também o Deputado Bernardo Rubinger.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, ê subscrita pelos
parlamentares presentes. Encerrada a la parte da reunião, o
Presidente passa à discussão e à votação de parecer sobre
proposição sujeita a apreciação do Plenário da Assembléia.
Reaberta a discussão do Parecer para o lg Turno do Projeto
de Lei ng 1.494/93. o Deputado Marcos Helênio apresenta duas
propostas de emenda e passa a Presidência ao Deputado Glycon
Terra Pinto. Este submete a votação essas propostas de
emenda, que são aprovadas. O Deputado Marcos Helênio
reassume os trabalhos e suspende a reunião por 30 minutos
para o Relator, Deputado Márcio Miranda. elaborar a nova
redação do referido parecer, nos termos do aprovado.
Esgotado o prazo concedido, o Presidente reabre a reunião:
registra-se a presença dos Deputados Márcio Miranda, Glycon
Terra Pinto e Bernardo Rubinger. D Deputado Márcio Miranda
procede à leitura da nova redação do Parecer para o lg Turno
do Projeto de Lei no 1.494/93, com as Emendas nos 1, 2, 3 e
4, o qual é subscrito pelos Deputados presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de novembro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia
- Glycon Terra Pinto. -
ATA DA 36 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia vinte e oito de outubro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Roberto Amaral, Côssimo Freitas (substituindo este
ao Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PMDB) e João Marques (substituindo ao Deputado José Maria
Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, O
Presidente, Deputado Roberto Amara], declara aberta a
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reunião e solicita ao Deputado João Marques 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 Cóssimo Freitas o Projeto de Resolução
ng 1.638 /93 e os Projetos de Lei ngs 909 e 1.197/92, 1.228,
1.238, 1.278, 1.354, 1.367, 1.433, 1.435, 1.436, 1.438,
1.440, 1.449, 1.455, 1.478, 1.485, 1.488, 1.489 e 1.497/93;
e ao Deputado João Marques, os Projetos de Lei ns
1.167/92, 1.355, 1.381, 1.383, 1.385, 1.387, 1.389, 1.390,
1.411, 1.412, 1.415, 1.416, 1.421, 1.422, 1.423 e 1.425/93.
Passa-se, então, à 2a parte da reunião, oportunidade em que
são discutidas e votadas, as proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Cõssimo
Freitas emite seus pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Resolução ng 1.638/93 e dos Projetos
de Lei ns 909/92, 1.278 e 1.367/93. Submetidos a discussão
e a votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os
pareceres. Passa-se, a seguir, à fase em que são apreciadas
as proposições de deliberação conclusiva das comissões O
Deputado Cõssimo Freitas emite seus pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.197/92. 1.228, 1.238, 1.354, 1.433, 1.435, 1.436, 1.438,
1.440, 1.449, 1.455, 1-478, 1.485, 1.488. 1.489 e 1.497/93.
Submetidos a discussão e a votação, ficam aprovados os
pareceres. Em seguida, o Deputado João Marques emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 1.167/92, 1-355, 1.381, 1.383, 1.385,
1.387, 1.389, 1.390, 1.411, 1.412, 1.415, 1.416, 1421,
1.422, 1.423 e 1-425/93. Submetidos a discussão e a votação.
cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. Em
seguida, a Presidência suspende a reunião por tempo
indeterminado. As 15h30min, com a presença dos Deputados
Cóssimo Freitas, José Renato (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados José Braga e Geraldo
Santanna, por indicação da Liderança do BRO) e José Maria
Pinto, o Deputado Roberto Amaral reabre os trabalhos e
distribui ao Deputado Cõssimo Freitas os Projetos de Lei ns
942/92, 1.589 e 1.703/93. O Relator emite seus pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação dos
supramencionados projetos. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Cóssimo

Freitas.
ATA DA g lg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Raul Messias. José Renato e Jaime Martins. membros da
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comissão supracitada. 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 membros presentes. A seguir, a Presidência
Informa que a reunião tem a finalidade de apreciar as
matérias da pauta e comunica que, tendo em vista a sua
designação, na última reunião ordinária, pelo Vice-
Presidente da comissão, para a Relatoria do Projeto de Lei
ng 1697/93, do Governador do Estado, que contém a proposta
orçamentária para o exercício de 1994, está-se afastando
temporariamente da Presidência, que passará a ser exercida
pelo Deputado Roberto Amara], Vice-Presidente. Prosseguindo,
a Presidência lembra aos Deputados que, de conformidade com
o acordo firmado entre os Lideres, expira hoje, dia 4, o
prazo para a apresentação de emendas ao projeto acima
mencionado, que contém a proposta orçamentária para o
exercício de 1994- Logo após, o Presidente redistribui o
Projeto de Lei ng 1.501/93 e os processos referentes à
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais ao
Deputado José Renato. Encerrada a ia parte da reunião,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O Deputado José Renato
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 840/92, no 2g
turno, concluindo pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lQ turno. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Deputado Roberto Amaral Relator do
Projeto de Lei ng 1.441/93, no lo turno, informa que não
está ainda em condições de emitir seu parecer e solicita o
prazo regimental, o que é deferido pela Presidência.
Prosseguindo, esse parlamentar emite parecer sobre o Projeto
de Lei ng 1.704/93, no 2g turno, concluindo pela aprovação
da matéria, na forma do vencido no lg turno. O Deputado José
Renato emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.501/93, no
l Q turno, concluindo pela aprovação da proposição, com as
Emendas do ng 1 ao 3. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Prosseguindo, o
Deputado José Renato emite pareceres sobre os processos
referentes à aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais efetuada pelas seguintes entidades: Conselho Central
de Santo Antônio do Monte da Sociedade São Vicente de Paulo.
de Santo Antônio do Monte; Associação dos Moradores do
Distrito de Cachoeirinha, de Córrego Danta; Associação
Comunitária de Curral de Dentro; Associação dos Moradores de
Ribeirão e Varginha, de São João da Ponte; Centro
Comunitário Rural de Bebedouro, de Salinas; Associação
Unidos Venceremos dos Bairros Alto São João e São Fidélis,
de Salinas; Grupo de Teatro Iniciativa, de Lima Duarte;
Associação Comunitária dos Amigos de Carmo do Paranaiba;
Núcleo Assistencial de Desenvolvimento dos Amigos de
Valverde; Associação Comunitária do José Luiz, de Barbacena;
Creche Menino Jesus de Praga, de Mutum; Associação
Comunitária de Santa Rita do Glória, de Miradouro, e
Associação Monsenhor Joaquim Dimas Guimarães, de Guaraciaba.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
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os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, a
ser realizada amanhã, dia 5, ás 10 horas, com a finalidade
de se apreciar o Parecer para o lQ Turno do Projeto de Lei
nQ 1.441/93, do Deputado Agostinho Patrus, que dispõe sobre
a concessão de subvenções sociais, determina que se lavre a
ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - Antônio
Carlos Pereira - Sebastião Costa - Bernardo Rubinger -
Ajalmar Silva. -
ATA DA 86 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia nove de novembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Célio de
Oliveira, Maria José Haueisen e Antônio Pinheiro, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira 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 ngs 1.749.
1.750. 1.751 e 1.752/93 á Deputada Maria José Haueisen; os
Projetos de Lei ngs 1.753 e 1.754/93 ao Deputado Célio de
Oliveira; os Projetos de Lei ngs 1.743 e 1.748/93 ao
Deputado Antônio Pinheiro; os Projetos de Lei ngs 1.745 e
1.747/93 ao Deputado Clêuber Carneiro; os Projetos de Lei
flQ5 1.744, 1.746, 1.755, 1.756 e 1.758/93 ao Deputado
Geraldo Rezende e os Projetos de Lei ngs 1.759 e 1.760/93 e
o Projeto de Resolução ng 1.735/93 ao Deputado Ermano
Batista. Informa, ainda, que o Projeto de Lei ng 1.662/93
foi convertido em diligência ao autor. Passa-se á 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 pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.551, 1.585 e
1.584/93, este com a Emenda ng 1. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Cêlio de Oliveira emite parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.618/93, com a Emenda ng
1. 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 Antônio Pinheiro emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.453, 1.481, 1.663, 1.679, 1.680 e
1.716/93. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
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reunião, em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Antônio Pinheiro - Emano Batista.
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
novembro de mil novecentos e noventa e três reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Maria José
Haueisen, Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros da
supracitada comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Roberto
Carvalho, Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho e Ambrósio
Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes 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 Relator. Deputado Ermano Batista, emite parecer
sobre o Ofício nQ 18/92. do Tribunal de Justiça, em que se
solicita a concessão de licença para se Instaurar processo
criminal contra o Deputado Paulo Pettersen, mediante o qual
conclui pela deliberação preliminar da possibilidade da
concessão de licença para se instaurar processo criminal
contra o referido Deputado, nos termos do art. 57, II, "a'
da Resolução nQ 5.056, de 31/5/90, em virtude de o pedido de
licença não tratar de crimes circunscritos ao âmbito da
imunidade conferida ao Deputado pelo "caput" do art. 56 da
Constituição do Estado. O Relator opina, ainda, pela
solicitação ao egrégio Tribunal de Justiça do fornecimento
de cópias autenticadas da denúncia, bem como dos documentos
que a fundamentaram e do interrogatório do Deputado
denunciado, aplicando-se o disposto na alínea "c" do inciso
II do art. 57 do Regimento Interno, a partir do recebimento,
por esta comissão, da documentação acima mencionada. O
Presidente coloca em discussão o parecer do Deputado Ermano
Batista. Neste momento, o Deputado Antônio Carlos Pereira
solicita a suspensão da reunião por alguns minutos. O
Presidente suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os
trabalhos, a Presidência informa que ainda continua em
discussão o parecer do Relator. Encerra-se a discussão. O
Presidente coloca em votação o parecer, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Antônio Pinheiro - Ermano Batista.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.442/93
Relatório

O Projeto de Lei no 1.442/93. do Deputado Homero Duarte,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Caixa
Escolar Maria do Carmo Magalhães, da Escola Estadual de
Educação Especial Esperança, com sede no Município de
Ai fenas.
Publicada em 3/6/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, tendo sido convertida em diligência ao
autor, a pedido do Relator.
Cumprida a diligência, cabe-nos emitir parecer sobre a

matéria, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei flQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública.
Do exame da documentação depreende-se que a entidade atende

a todas as exigências da referida lei.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.442/93.
Sala das Comissões, 15 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, Relator - Célio

de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.518/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n
1.518/93 visa a declarar de utilidade pública o Núcleo
Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo - NUCAPT.
Publicada em 8/7/93, foi a proposição distribuída a esta

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

Fundamentação
O Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo - NUCAPT -
registrado em 23/11/90 no Cartório de Registro Civil das

Pessoas Jurídicas daquela comarca, é uma entidade sem fins
lucrativos, que visa a promover o desenvolvimento
sociocultural, econômico e desportivo da comunidade em que
atua.
A diretoria da entidade é composta por pessoas idôneas, que
não recebem nenhuma remuneração pelo exercício de seus
cargos e pela documentação apresentada, verifica-se que a
entidade atende aos requisitos da lei, não existindo
impedimento de ordem legal ou constitucional para a
aprovação da matéria.
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Entretanto, para maior facilidade de identificação da
entidade que se pretende declarar de utilidade pública,
apresentamos a Emenda nQ 1 ao art. lg do projeto.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.518/93, com a
Emenda ng 1, abaixo transcrita.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Aru l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo - NUCAPT -, com sede
no Município de Passa-Tempo».
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Ermano Batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.595/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em

epígrafe cria o Instituto Mineiro da Mulher e da Criança -
IMMC - e dá outras providências.
Publicada em 26/8/93, foi a proposição distribuída a esta

comissão para ser submetida a exame preliminar quanto a sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, v. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela versa sobre a criação do Instituto
Mineiro da Mulher e da Criança - IMMC -. órgão autônomo,
vinculado á Secretaria de Estado da Saúde. A proposição tem
como finalidade o atendimento á mulher e à criança na área
da saúde e estabelece os encargos dos quais o Poder
Executivo deve desincumbir-se.
A matéria se insere no âmbito da competência legislativa do
Estado membro por dizer respeito a sua organização
administrativa, sendo, pois, relativa a sua autonomia
prevista no art. 18 da Constituição da República.
Em que pese à importância dos objetivos visados pelo
projeto, está ele, irremediavelmente, eivado de
inconstitucionalidade. Com efeito, dispõe a Constituição
Estadual que é de iniciativa privativa do Governador do
Estado a criação de órgão autônomo na administração pública
(art. 66, III, "e").
Assim, não podem os parlamentares encetar o processo
legislativo, sob pena de malferir a nossa Carta Estadual.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng
1.595/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.597/93
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.597/93, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo
Cultural Semente do Vale, do Município de Carbonita.
Publicado em 26/8/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, como está disposto no art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria disciplinada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades, quais sejam: possuir
personalidade jurídica e funcionar há pelo menos dois anos,
servir desinteressadamente á comunidade, possuir diretoria
idônea e que não perceba nenhuma remuneração pelo exercício
dos cargos nem pelas funções desempenhadas.
Todos os requisitos legais estão plenamente atendidos,

conforme documentação juntada ao processo. Não hã, portanto,
óbice á normal tramitação do projeto nesta Casa.
No entanto, apresentamos a Emenda flQ 1, com vistas à

correção da denominação da entidade.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.597/93, com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita.

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

Cultural Semente do Vale - GCSV -, com sede no Município de
Carbonita.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Hauelsen, Relatora -
Ermano Batista - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.603/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Sebastião Costa,
objetiva declarar de utilidade pública a União Comunitária
de Santa Rita de Minas, com sede no Município de Santa Rita
de Minas.
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 declaração de utilidade pública é regulada pela Lei n
5.830, de 6/12/71. Tal diploma estabelece como requisitos o
seguinte: a entidade deve possuir personalidade jurídica e
atuar há, pelo menos, dois anos, servindo
desinteressadamente á comunidade, e os membros da sua
diretoria devem ser idôneos e não podem receber nenhuma
remuneração pelas atividades que desempenham.
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Tais requisitos estão atendidos pela entidade em apreço,
conforme documentação juntada ao processo. Não há, pois,
óbice à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Á vista do aduzido, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.603/93, em sua forma original.
Sala das Comissões. 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, Relator - Célio

de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O l g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.612/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.612/93 cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA
- e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 2/9/93, foi a
proposição distribuída a esta comissão para, nos termos do
art. 103, V, "a" do Regimento Interno, receber parecer, que
passamos, adiante, a fundamentar.

Fundamentação
A criação de fundos se caracteriza como matéria de natureza
eminentemente financeira, dependente de autorização
legislativa, conforme preceitua o art. 161, IX, da Carta
mineira.
Não há que se falar de vicio de inconstitucionalidade de

natureza formal a incidir sobre a proposição ora analisada,
uma vez que ela tem em mira, exatamente, fazer com que o
fundo seja provido do 'status" legal necessário à sua
instituição.
Todavia, nem todas as disposições do projeto encontram-se
em conformidade com o ordenamento jurídico
infraconstitucional vigente: a Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, prescreve, em seu art. 3g, que a lei de criação de
fundo deverá estabelecer também as especificações das
cOntrapartidas a serem exigidas dos beneficiários (inciso
VI) e as condições de concessão dos financiamentos (inciso
VII), o que não foi observado no art. SQ da proposição em
causa, que as coloca como objeto de definição do Grupo
Coordenador do fundo, em consonância com as deliberações do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Por esta razão, julgamos por bem apresentar emendas, ao
final desta peça opinativa, a fim de adequar o projeto em
tela á citada lei complementar estadual.
Observe-se, ainda, que outra emenda será apresentada a fim

de adequar tecnicamente a expressão contida no inciso VII do
art. 7g do mencionado projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.612/93, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, a seguir
apresentadas.

EMENDA NO 1
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Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. 5g - São condições para a obtenção de financiamento

ou de repasse de recursos do Fundo para a Infância e a
Adolescência:

- a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente e por este aprovado;
II - a comprovação de atendimento dos requisitos legais
referentes á constituição e regulamentação do órgão ou
entidade candidato a beneficiário do fundo, devendo as
entidades não governamentais apresentar, ainda, o atestado
de funcionamento atualizado, conforme a legislação
aplicável;
III - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 30%
(trinta por cento) do valor do projeto ou programa, em se
tratando de órgão ou entidade estadual ou municipal,
inclusive conselhos, e de, no mínimo, 10% (dez por cento),
em se tratando de entidade não governamental.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- A aplicação dos recursos financiados ou

repassados pelo Fundo para a Infância e a Adolescência
deverá ser comprovada na forma a ser definida em
regulamento.".

EMENDA NQ 3
Dê-se ao inciso VII do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - ...............................................
VII - dois representantes da sociedade civil, membros do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
indicados pelo seu plenário.".
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.614193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
institui o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/9/93, o projeto
foi distribuído a esta comissão para que seja examinado
quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, nos
termos do art. 195, c/c O arU 103, V, "a". do Regimento
Interno desta Casa.

Fundamentação
Incumbe ao poder público adotar medidas e providências que

possam assegurar o direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. E o que determina o art. 225 da
Constituição Federal como também o art. 214 da Carta
política mineira. -
O Fundo Pró-Floresta, voltado para o financiamento da

atividade florestal no Estado de Minas Gerais,--vem atender
aos supracitados Imperativos constitucionais, porque visa,
primordialmente, a garantir a preservação da natureza.
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No tocante á iniciativa do processo legislativo, não há
óbice constitucional que impeça seja o Chefe do Poder
Executivo o autor da presente proposição, pois a instituição
de fundos não é matéria que esteja explicitamente arrolada
pela Constituição do Estado como sendo de competência
privativa de qualquer dos Poderes-
0 projeto sob análise está em conformidade com os preceitos
da Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, a qual estabelece
normas gerais para a Instituição, gestão e extinção de
fundos.
Por outro lado, a Constituição mineira, em seu art. 161,
IX, condiciona a criação de fundo de qualquer natureza á
autorização legislativa prévia, motivo pelo qual compete a
esta Casa apreciar a matéria em questão.
Isso posto, podemos afirmar que a proposição sob comento
está em conformidade com os preceitos jurídicos,
constitucionais e Infraconstitucionais, inexistindo vícios
que comprometam a sua normal tramitação nesta Casa.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei no 1-614/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.623/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
institui o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sócio-
Económico do Estado de Minas Gerais - FLINDESE - e dá outras
providências.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 2/9/93, o projeto
foi distribuído a esta comissão para que seja examinado
quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, nos
termos do art. 195, c/c art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno desta Casa.

Fundamentação
No exercício das atribuições de fomentador do

desenvolvimento socioeconômico, o Estado deve dispensar um
tratamento jurídico diferenciado ás microempresas e às
empresas de pequeno porte, conforme preceitua o f lg do art.
233 da Constituição Estadual. O fundo em questão presta-se,
justamente, a viabilizar o apoio a esses segmentos.
A proposição em questão vem cumprir, ainda, a determinação
do art. 235 da Carta política mineira, a qual prevê
expressamente a criação de fundo destinado ao
desenvolvimento das médias, pequenas e microempresas e das
cooperativas.
E legitimo ao Chefe do Executivo apresentar o projeto de
lei instituindo o referido fundo, já que a Constituição
Estadual não arrolou essa matéria de forma explicita como
sendo de iniciativa privativa de qualquer dos Poderes.



Ao Poder Legislativo compete manifestar-se, autorizando, ou
não, a criação de fundos, conforme o disposto no inciso IX
do art. 161 da Carta Estadual.
A Lei Complementar flQ 27, de 18/1/93, que dispõe sobre as
normas gerais de instituição, gestão e extinção de fundo,
especifica, em seu art. 3g, os critérios que devem nortear a
lei instituidora de fundos, entre os quais estão a
discriminação das normas e condições de funcionamento, o
prazo de duração, as condições de concessão dos
financiamentos, o órgão ou entidade gestora, o agente
financeiro, o grupo coordenador e outros que menciona.
Tais exigências foram devidamente atendidas pela proposição

em comento.
As normas de funcionamento do fundo e as condições de
financiamento, discriminadas no próprio projeto, garantem,
por si mesmas, a viabilidade técnica e econômica do fundo em
questão.
Isso posto, não há óbice de natureza técnico-formal que

possa comprometer a normal tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade, e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.623/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, Relator -

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

Ng 1.691/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Cléuber Carneiro, o projeto de lei
ora analisado visa a declarar de utilidade pública a
Federação Municipal das Associações Comunitárias de Januária
- FACOMJAN -, com sede no Município de Januária.
Publicada a proposição em lg/10/93, foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A Federação Municipal das Associações Comunitárias de
Januária - FACOMJAN - é uma sociedade civil com
personalidade jurídica que tem por objetivo fortalecer as
conquistas comunitárias, bem como estimular, ajudar e apoiar
a formação de associações.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

está em conformidade com o que determina a Lei ng 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades, e que a proposição atende ao
disposto nos incisos 1 e II do 5g do art. 178 do Regimento
Interno.
A matéria não encontra, então, óbices, de ordem jurídica á
sua normal tramitação. c.

Conclusão
Concluímos, pois, pela constitucionalidade, pela legalidade

e pela juridicidade do Projeto de Lei no 1.691/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA 0 l TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.718193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
ng 1.718/93 declara de utilidade pública o Movimento de
Assistência Social - MOVAS -, com sede no Município de
Vespas i ano.
Publicado em 9/10/93, vem o projeto a esta comissão, para

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

Fundamentação
A entidade em apreço tem caráter assistencial e
beneficente, não tendo fins lucrativos. Funciona,
regulamente, há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idêneas, que nada recebem pelo exercício
de seus cargos. Possui, ainda, personalidade jurídica
própria.
Estando, pois, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública, não há impedimentos á normal tramitação
da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.718/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.726/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Reinaldo Lima, propõe
declarar de utilidade pública o Projeto Assistencial Novo
Céu, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 15/10/93, vem o projeto a esta comissão, para

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

Fundamentação
A entidade em tela é pessoa juridica, que funciona há mais
de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idóneas,
que não percebem remuneração pelos cargos q ue ocupam-
Dessa forma, não há impedimento legal á tramitação da

matéria.
No entanto, faz-se necessário dar nova redação ao art. lg

do projeto, com vistas á correção do nome da entidade, o que
fazemos por meio da Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.726/93, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nç 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ:
"Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Projeto

Assistencial Novo Céu, com sede no Município de Contagem.'.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.727/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei ora
analisado objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins,
com sede no Município de Engenheiro Caldas.
Publicada a proposição em 15/10/93, foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins

é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, que tem
por objetivo trabalhar pelo desenvolvimento sócio-econômico
da comunidade que congrega, bem como colaborar para a
formação profissional do menor adolescente.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

está em conformidade com o que determina a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública, e que a proposição atende ao disposto nos
incisos 1 e II do SQ do art. 178 do Regimento Interno.
Dessa forma, a matéria não encontra óbices, na ordem

juridica, a sua normal tramitação.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.727/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.729193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Renato, o Projeto de Lei ng
1.729/93 visa a declarar de utilidade pública a GAS -
Guaraciaba Assistência Social -, com sede no Município de
Guarac i aba.
Publicado em 16/10/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade em apreço tem personalidade jurídica e está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.
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Além disso, a GAS - Guaraciaba Assistência Social - serve
desinteressadamente à comunidade. A entidade preenche, pois,
todos os requesitos para ser declarada de utilidade pública,
nos termos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.729/93, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antõnio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.230193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.230/93, do Procurador-Geral de
Justiça, que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
vencimentos dos cargos e dos proventos dos membros do
Ministério Público e dá outras providências, foi aprovado no
2g turno, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda n
1.
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, § 1Q, do Regimento interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.230193
Dispõe sobre o reajustamento dos valores dos vencimentos

dos cargos e dos proventos dos membros do Ministério Público
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Os valores básicos dos vencimentos dos cargos de
carreira e os valores dos proventos dos membros do
Ministério Público passam a ser os constantes no anexo único
desta lei, observadas as datas de vigência nele indicadas-
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de até 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),
para atender ás despesas decorrentes da execução desta lei
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de
17 de março de 1964.
Art. 3 - O valor do abono-família será o mesmo pago, a
esse titulo, aos demais servidores públicos do Estado.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
(a que se refere o art. lQ da Lei ng , de

2	de de 1993)
Quadro de Vencimento dos Membros do Ministério Público
Cargos sei Valores (CR$)

Vigência a partir Vigência a partir
de lQ de jan/93 de lg de fev/93
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Procurador-Geral de30.743.630,00 38.429540,00
Justiça
Procurador de Jus-30.743.630,00 36.508,060.00
ti ça
Promotor de Justi-29.206.440,00 34.682.660.00
ça de Entrância
Especial
Promotor de Justi-27.746.110.00 32.948.530,00
ça de Entrância
Final
Promotor de Justi-26.358.800,00 31.301.100,00
ça de Entrância
Intermediária
Promotor de Justi-25.040.860,00 29.736.040,00
ça de Entrância
Inicial
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.744193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

apreço dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos
do Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública e dá
outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 27/10/93, o
projeto foi distribuído a esta comissão para que seja
examinado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a", do
Regimento Interno.
Em virtude de requerimento aprovado em 27/10/93,na forma do

art. 245, XX, do Regimento Interno, a matéria será apreciada
em regime de urgência.

Fundamentação
A Defensoria Pública tem por incumbência exercer a
orientação jurídica, a representação judicial e a defesa
gratuita dos necessitados (art. 129 da Constituição
Estadual). E uma instituição que exerce, portanto,
atividades essenciais à prestação da função jurisdicional
pelo Estado.
A Carta mineira assegurou ás carreiras jurídicas que
menciona no seu art. 131 a aplicação do principio da
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes
Executivo. Legislativo e Judiciário. Atendendo a esse
comando constitucional, o aludido projeto de lei vem
proporcionar aos Defensores Públicos o mesmo tratamento
remuneratório dispensado aos Procuradores Estaduais.
Assim, a proposição em apreço atualiza e recompõe os
valores dos vencimentos dos cargos pertencentes ao Quadro
Específico de Pessoal da Defensoria Pública, dentro dos
moldes previstos pelo Decreto ng 34.923, de 17/9/93, que
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fixa o índice geral de reajustamento dos símbolos e níveis
de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executiva e dá outras providências.
A falta de lei complementar que disponha sobre a

organização dos cargos de carreira dos Defensores Públicos,
cuja edição está devidamente prevista no art. 130 da
Constituição Estadual, a proposição assegura, ainda, a
percepção de gratificação devida ao Defensor Público e ao
ocupante de cargo em comissão do Quadro Especifico da
Defensoria Pública. Para tanto, o projeto de lei determina
que sejam aplicados aos cargos de provimento efetivo e em
comissão do mencionado quadro especifico dispositivos da Lei
Complementar ng 30, de 10/8/93, que organiza a Procuradoria-
Geral do Estado.
Dessa forma, garantiu-se aos membros da Defensoria Pública
uma política remuneratória, em obediência aos imperativos
constitucionais.
O aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de
lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, consoante
o disposto na alínea "b" do inciso rix do art. 66 da
Constituição mineira. Sendo assim, a proposição sob comento
não contêm nenhuma ilegalidade no tocante á competência e á
Iniciativa, estando plenamente adequada aos imperativos
constitucionais.

Conclusão
A vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.744/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende. Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro -. Ermano Batista.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

460 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 4/11193 pelo

Deputado Ibrahlm Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, distinta galeria. Em 6 de outubro próximo
passado, remetemos à jornalista Roselena Nicolau. do "Jornal
do Brasil", sucursal de Belo Horizonte, o seguinte ofício.
( Lê:)
"Belo Horizonte, 6 de outubro de 1993.
Prezada jornalista:
Recebi com surpresa e certo desaponto a reportagem que a
ilustre jornalista subscreve, sob o titulo de "Entidades
Querem Acabar com Subvenção Social de Deputados", publicada
na edição do dia 4 último no conceituado "Jornal do Brasil".
Respeitando, evidentemente, as colocações que a repórter
insere na matéria, bem como a opção do colega e amigo
Deputado Antônio Carlos Pereira, não posso, contudo, deixar
de registrar a minha discordância quanto a elas e, muito
menos, quanto à maneira tendenciosa e distorcida com que foi
abordada a realização da obra do hospital que estou
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construindo em Ubá e que, acredito, somente por absoluta
desinformação de sua parte, foi relatada de uma maneira, até
certo ponto, irresponsável.
A titulo apenas de melhor informar, apelando para o seu
elevado espirito de justiça e para o seu indiscutível
compromisso com a verdade, lema obrigatório de um jornalista
honesto e respeitável, valho-me desta para passar à querida
jornalista as verdadeiras informações a respeito da
construção desse hospital, bem como as verdadeiras
circunstâncias em que essa obra vem-se realizando.
O hospital realmente pertence ao Departamento de
Assistência Módico-Social da Loja Maçônica Fraternidade
Ubaense, o DAMES, com uma previsão para 80 leitos, e será
especifico para o atendimento materno-infantil.
Os "exames sofisticados" a que sua reportagem se refere
nada mais são do que exames de ultra-sonografia,
eletroencefalografia e citologia vaginal, q ue aliás já estão
sendo realizados no ambulatório do DAMES, já há multo tempo.
Na realidade, esses exames são hoje rotineiros em qualquer
unidade de saúde de médio porte. O que acrescentamos, neste
caso, é o acesso da população carente a eles, coisa que
antes do funcionamento do DAMES era privilégio daqueles que
têm recursos financeiros para tal.
As verbas destinadas á construção desse hospital provêm, na
realidade, da Secretaria de Estado da Saúde, e não da ASFAS,
conforme, mais uma vez, a sua reportagem, equivocadamente,
informou. E todas essas verbas têm as suas contas
devidamente prestadas e aprovadas pela Diretoria Regional de
Saúde de Ubá, pela Superintendência de Finanças da
Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas do Estado,
numa comprovação de legitimidade desses recursos e de sua
aplicação dentro dos preceitos legais.
O projeto desse hospital, que, como disse, é um hospital
materno-infantil, já tem aaprovação do Setor de
Planejamento da SES/MG e está servindo de modelo para a
implantação de outras unidades no Estado, tamanha é a
importância do trabalho que com ele se pretende realizar.
A idéia da construção desse hospital surgiu da carência de
leitos hospitalares em nosso município e da absoluta
convicção política de todos nós, do PDT. de que o
investimento nas crianças deste Pais, além de um compromisso
programático do nosso partido, é a certeza de se promoverem
as verdadeiras e profundas transformações que a nossa
sociedade está a exigir.
Um pouco de história ajuda a melhor entender esse projeto.
Em 1986, quando era apenas Venerável da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense e um político cassado pelo golpe de
1964, criei o DAMES, que iniciou o seu funcionamento com
apenas três médicos e um dentista. Trata-se de uma entidade
filantrópica, de utilidade pública municipal, estadual e
federal e registrada no Conselho Nacional de Serviço Social
do Ministério da Educação e filiada à Federação dos
Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais e à Federação
Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
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Posteriormente, foi conseguido um convênio com o SUS que
persiste até hoje. Só que esse convênio continua repassando
as verbas referentes apenas a esses quatro profissionais.
Entretanto, a seriedade com que o serviço foi conduzido e a
nobreza de seu propósito sensibilizaram os profissionais da
área da saúde em nossa cidade, que passaram a prestar
atendimento naquele ambulatório gratuitamente. Hoje, o seu
corpo clinico consta de 30 médicos, dois dentistas, duas
fonoaudiólogas, uma psicóloga e vários atendentes, a maioria
voluntários e que espontaneamente ali trabalham com o único
objetivo de colaborar. Quando vários profissionais da saúde
se dispõem a prestar serviços gratuitamente em uma entidade,
fica configurado o testemunho maior da seriedade do nosso
trabalho.
O hospital materno-infantil que estou construindo tem o
apoio, sim, do Governo do Estado, através da Secretaria da
Saúde, e também do povo de minha terra, que me elegeu na
expectativa do cumprimento desse compromisso de campanha e
que graças a Deus, estou tendo a felicidade de honrar. Ele
servirá para atender a uma comunidade carente e desassistida
e que não vem encontrando na rede do sistema o necessário
acolhimento.
Por tudo isso, penso existir uma enorme distância entre a
grandeza dessa obra que suscintamente lhe relatei e a
pequenez daquela outra a que sua reportagem se refere. A
obra relatada na reportagem, recheada de insinuações
maldosas e injustas, frutos evidentemente da desinformação,
em nada reflete a realidade daquela outra, que através
apenas de palavras não pode ser completamente entendida.
Por Isso, solicito encarecidamente da respeitável

jornalista que nos faça uma visita. Venha á pequena cidade
de Ubá e verifique "in loco" todo esse trabalho. Presencie o
funcionamento do DAMES, percorra as obras do hospital e,
mais importante de tudo, ausculte a população, entreviste as
pessoas isentas, apoliticas e, principalmente, justas, que,
ao contrário daquelas que a desinformaram e distorceram os
fatos, estão em muito melhores condições de lhe transmitir a
verdade.
Atenciosamente,
Deputado Ibrahim Jacob. Presidente do DAMES.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Essa correspondência foi enviada no dia 6 de outubro, e o
"Jornal do Brasil", infelizmente, não se dignou retratar ou
comentar alguma coisa sobre isso. Apenas, recebi um recado
de que poderia divulgá-la mediante o pagamento, de minha
parte, de uma quantia de CR$1.600.000,00. Com  esse dinheiro
eu compro remédio para os pobres da minha terra.
No próximo dia 6, a loja maçônica a que pertenço há 50 anos
completará 93 anos. A solenidade comemorativa de sua
existência iniciou-se no dia 3 de novembro e se estenderá
até o dia 8, com uma programação que nossos irmãos e amigos
da maçonaria já conhecem, inclusive o nosso irmão Wanderley
Avila, que já teve a oportunidade de verificar.
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Eu tenho a honra de passar a todos, para verificarem quem
eu sou na minha terra.
Dia 8 de novembro - encerramento da sessão comemorativa do

aniversário, com sessão maçônica, ás 20 horas, sessão magna.
Logo após, atividades no salão de festa, com a presença do
eminente irmão. Aloísio Batista dos Santos, Grão-Mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais. Na oportunidade, será feita
entrega da mais alta comenda maçônica do Brasil e da América
Latina, a Comenda D. Pedro 1, ao irmão Ibrahim Jacob,
conferida pelo Grande Oriente do Brasil. Na mesma
oportunidade, estaremos entregando diplomas de emérito, além
de outras homenagens.
Meus amigos, meus colegas, distribui, há pouco, várias
cópias, encaminhadas pelo Departamento de Assistência
Médico-Social, de um relatório completo dos anos de 1991 e
1992, como fazemos todos os anos. Peguei esses dois últimos
anos que estão completos. Todos os Deputados estão
recebendo, e nós fizemos questão de colocar nos seus
escaninhos, para que tomem conhecimento de que é uma obra
altamente filantrópica, além da filosofia implantada na área
da saúde por parte daqueles nossos amigos, que estão lá,
voluntariamente, ajudando a atender aos carentes da nossa
terra e da região de Ubá. Nós prestamos serviços a toda
aquela comunidade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabe-se, sobejamente, com
fartos exemplos, que não são poucas as figuras militantes no
universo politico, sob crise de descrédito, que, sublimando-
se da própria mediocridade, costumam julgar os atos das
outras pessoas em função da baixa qualidade de seus próprios
atos. E, por Isso, agem temerariamente, sem a menor
ponderação, atingindo terceiros em função de seus recalques,
falando pelos cotovelos, porque lhes falta o dom elementar
de usar a boca com prudência e sabedoria.
Não me conformarei e, mais do que isso, não aceitarei
jamais que esse deplorável tipo de gente, com os seus atos e
pensamentos saídos dos porões sórdidos de seu cérebro,
venham, ousadamente, tentar denegrir a imagem de minha
pessoa, o que foi construido com muito suor, com muito
idealismo, sob a inspiração de valores situados em patamares
elevados e sóbrios, que a mente limitada daqueles não
consegue atingir.
Desde a minha juventude - e a partir dai lá se vão muitos

anos obviamente -, convivendo com operários, sentindo na
carne a via-sacra vivida pela gente humilde, o meu espírito
de solidariedade humana permitiu-me aprender bastante e
tomar como bandeira uma luta desinteressada mas constante
pelas soluções sociais, resultando disso a minha
Identificação com um trabalhismo sério, autêntico,
construtivo e pragmático e que está perfeitamente
sintonizado com o programa de meu partido, o PDT, sem a
menor dúvida com uma proposta socializante séria e
inteligente, sem a demagogia barata para o consumo
eleitoreiro.
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Desta forma, as minhas ações são, em essência, de caráter
eminentemente social, transparente, de fins inequivocos, e,
por via de conseqüência, afastadas de comportamentos
corrompidos, sujos, comprometidos, nos bastidores, com o
interesse do capital externo, por natureza demagógicos, com
um trabalhismo mascarado, e assim irresponsável, surgido e
aplicado tão-somente para o clientelismo político, sem visar
propriamente um fim, uma solução.
Evidentemente, o meu tipo de procedimento destoa, em
fundamento e qualidade, do comportamento de determinados
indivíduos que, apenas filiados acidentalmente, ou por
interesse, certamente escusos, a determinadas agremiações, e
não tendo o menor escrúpulo, usam de seu próprio vazio para
apedrejar, indiscriminadamente, a casa alheia. Não analisam,
não ponderam, e jamais buscam a verdade que, francamente,
não é o seu forte, mas envolvem inconseqüentemente o nome de
terceiros no lançamento de sua peçonha, de sua maledicência
calculada e dolosa.
E corno a sua reputação é, para eles, algo de importância
secundária, agridem a reputação alheia para atender a seus
escabrosos objetivos pessoais, aleatoriamente tomados como
fins políticos.
Enganam-se aqueles que procuram encontrar em mim o que

consideram de si mesmos. Definitivamente não me prestarei a
ser espelho para refletir a imagem daqueles.
Quando me pus na seara política tinha, preliminarmente, una
idéia, um objeto, uma vontade férrea, um tipo de trabalho a
desenvolver em favor dos mais fracos, dos desafortunados,
dos miseráveis, dos socialmente injustiçados. Em razão
disso, concentrei, praticamente, toda a minha vida em torno
desse propósito, perseguindo, felizmente com sucesso, o
inabalável ideal de servir á massa, á causa pública,
diuturnamente, o que faço, com entusiasmo, há mais de meio
século.
Para atender a tais fins usei dos meios necessários e

disponíveis, na forma dos costumes sedimentados entre nós,
inclusive em função da lei vigente, criando uma instituição.
o DAMES, Departamento de Assistência Médico-Social,
vinculado á Loja Maçônica Fraternidade tJbaense, a cujo
corpo, por sua notória e indiscutível probidade, cabe a
fiscalização de todos os atos, de toda movimentação
financeira, de todos os serviços prestados há longos anos
pela entidade.
O DAMES é uma associação regularmente constituída, com
personalidade jurídica, declarada de utilidade pública nos
âmbitos municipal, estadual e federal, sujeita á
fiscalização oficial, com trabalho público e notório,
atendendo hoje a cerca de 27 mil pessoas carentes
cadastradas, em áreas médicas e sociais diversificadas,
certamente subsidiando com zelo e eficiência, de modo
efetivo, em setores vitais nos quais se verifica a omissão
oficial, com 30 médicos em 15 especialidades, auxiliares da
área, etc.



410

Não é fantasma uma instituição assim, que, tão dignamente,
presta um relevante serviço público. gratuitamente.
Ainda agora estamos terminando, com a efetiva ajuda do
Governador Hélio Garcia, o Hospital Materno-Infantil, de
Ubá, que irá servir a toda a região da Mata, numa área
médica em que se verifica uma carência gritante. Portanto,
na forma de sua trajetória ascendente, a partir do próximo
ano, o DAMES estará servindo mais e melhor a nossa população
humilde porque esse é, de fato, o nosso único e principal
objetivo.
Observem os senhores que, na semana passada, a obra daquele
Hospital Materno-Infantil foi visitada pela representante do
Banco Mundial, médica da Universidade George Washington, dos
Estados Unidos, que, em companhia do Magnifico Reitor da
Universidade Federal de Juiz de Fora, foi avaliar a
qualidade do trabalho desenvolvido, estudando
criteriosamente o nosso programa, tendo por meta inclui-]o
no projeto de financiamento para atendimento real e eficaz
da maternidade e da criança, o que, aliás, é o nosso
objetivo. Aquelas autoridades só encontraram ali motivos de
elogio e de incentivo a nossa iniciativa.
Se importuna a alguém que eu esteja, como de costume e por

determinação faço, insistindo na consecução de dotações para
atender a esses fins sociais básicos, em obras que reputo
como essenciais, por certo a peçonha dos frustrados não
abalará o meu ãnimo, particularmente porque ajo com a
consciência plenamente tranqüila e sem qualquer tipo de
comprometimento escuso, pois a minha ação é hialina e sem
mácula-
Não é por menos que, desde já, perante esta Assembléia,
abro mão do sigilo bancário de minhas contas e da
instituição a que estou filiado. Minha vida é um livro
aberto, nada há a esconder do meu modesto património, antes
e depois de minha Investidura na vida parlamentar.
No meu trabalho, político ou não, e o digo a bem da
verdade, não costumo usar o bombástico, o alarde, a
megalomania que costuma atrair o interesse da imprensa e,
talvez por isso, até seja prejudicado na veiculação de minha
imagem pública.
O que importa, porém, é a obra.
Lamento, com franqueza, que a nossa imprensa faça opção
pela noticia de impacto, aspirada apenas na base da
hipótese, do boato, do virtual, sem procurar, de fato, os
fundamentos das afirmações temerárias, deixando, em
contrapartida, inexplicavelmente, de noticiar a nossa luta,
importante e oportuna, em defesa das estatais, por exemplo,
como que estivesse comprometida com a vergonha das
pr ivat izações espúrias, fraudulentas.
Este, infelizmente, o retrato de nosso Brasil
contemporâneo, com suas mazelas, no qual, apesar das
evidências aconselhando em sentido contrário, os Yalores são
invertidos, detratando-se a virtude e exaltando-se a ousadia
dos inescrupulosos, que deixam de usar a prudência do
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silêncio porque incapazes de recorrer à sabedoria da análise
e do raciocínio.
Quero, nesta oportunidade, colocar em aberto, para o exame,
a critério de qualquer dos senhores, das locações de verbas
que consegui realizar até o momento e que pretendo promover
doravante, com a exibição de documentos hábeis que comprovam
a existência regular das instituições e a dimensão de sua
respectiva obra.
Declaro de público, senhores, sem qualquer constrangimento,

que os imóveis pertencentes a mim e a meus filhos, e em que
residimos, estão todos hipotecados, o que é facilmente
comprovável . Se é sonho de todo cidadão ter a sua casa
própria livre e desimpedida, não me assalta, entretanto, a
idéia de algum dia, de alguma forma, usando do
relacionamento político, atropelar a lei e obter vantagens
ilícitas para liberação desses imóveis.
Quero, mais, - e nisso o faço com absoluta insistência -
convidar os nobres Deputados, que honram com sua presença

esta Casa, a visitar as instalações e verificar o
funcionamento do DAMES, em dia e circunstância em que bem
pretenderem, com a franquia total e irrestrita de todas as
informações que acharem prudente solicitar.
E afirmo com convicção; além de poderem ali colher alguns
subsídios utilissimos, até mesmo para aplicação em suas
bases eleitorais, obviamente estarão prestando um
inestimável serviço á verdade e á justiça.
Senhores, sou um homem que também tem as suas amargas
reminiscências. Simplesmente por interpretar e viver
intensamente o trabalhismo autêntico, em 1964 fui
severamente perseguido pelo regime militar, sendo injusta e
sumariamente cassado politicamente, preso, respondendo a
vários processos no DOPS. no Exército, na Policia Civil, na
Policia Militar, chegando finalmente a ter contra mim um
processo administrativo, em virtude de minha condição de
funcionário público federal, sem que em toda a insana
investida da sanha ditatorial se tivesse encontrado um único
motivo que pudesse me levar a qualquer tipo de condenação.
Declaro isso com orgulho e absoluta isenção.
Um pequeno lembrete, ao final, senhores; a ASFAS não
repassa qualquer verba para instituição que em cuja
Diretoria haja parentes de Deputados. E nesse particular,
justiça seja feita, a ASFAS tem agido com muito critério,
com muito zelo, sendo intransigente na forma de agir e
merecendo, por isso, os maiores elogios e incentivos.
Em decorrência dessa circunstância, que é do conhecimento

de todos, peço que os senhores reflitam sobre a malícia e a
improcedência da noticia veiculada, a titulo de suspeita, de
que haveria destinação irregular de recurso da ASFAS para o
DAMES.
Se eu fosse desgraçadamente mercenário, senhores, nada mais

me restaria da idéia de um grande pensador, que diz; 'O mais
lucrativo dos comércios seria comprar os homens pelo que
valem e vendê-los pelo que julgam valer." Por certo o
mercado nessa esfera seria bem farto, pois que não faltam
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aqueles que, na ânsia de aparecer, ainda que sem méritos,
acabam vomitando até mesmo as próprias entranhas.
Senhores, para demonstrar que o DAMES é uma instituição

altamente filantrópica, filosófica, progressista e, além de
tudo, atende a todos os carentes da região, é reconhecida
pelo Governo Federal, Estadual e Municipal e tem registro em
todas as entidades e federações do Pais. Não é só ela que
recebe subvenções do Deputado Ibrahim Jacob. Eu disse que a
ASFAS não repassa verbas para qualquer entidade que tenha
vinculação com Deputado, e eu, como tenho, não recebo um
centavo da ASFAS, a partir da nova administração dessa
conceituada instituição. Eu já disse que o hospital é fruto
nosso e obra do Governador do Estado, compromisso de
campanha com a minha pessoa e com o Secretário de Estado da
Saúde, que atende ás ordens emanadas do Sr. Governador,
repassando essas verbas através de convênios.
Apenas a titulo de esclarecimento, quero citar as entidades

por nós subvencionadas; Fundação João Teodosio de Araújo, de
Juiz de Fora; Grupo Espirita Antônio Duarte Pacheco, de Ubá;
APAE, de Visconde do Rio Branco; Bom Sucesso Futebol Clube,
de Ubá; Associação de Amparo ã Criança, Idosos e
Necessitados, de Ubá: Departamento de Assistência Social
João de Freitas; Sociedade Ubaense de Artes e Oficios,
Patronato São José dos Meninos; Industrial Futebol Clube, de
Ubá; Associação de Moradores dos Bairros Olaria e Mangueira,
de Ubá; Associação Fonema, Reeducação, Audição e Linguagem,
de Juiz de Fora; Associação de Moradores do Bairro Safira,
de Muriaé; Instituto Maria, de Juiz de Fora; Associação de
Proteção à Infância, de Volta Grande; Prefeitura Municipal
de Brás Pires; Centro Comunitário Rural, de Miragaia.
Prefeitura Municipal de São Geraldo; Largo Ubaense de
Proteção e Amparo ao Menor; Núcleo Regional de Voluntários
de Combate ao Câncer, de Ubá; Associação de Caridade de São
João de Deus, de Senador Firmino; Associação Feminina de
Combate ao Câncer, de Juiz de Fora; Instituto Jesus, de Juiz
de Fora; Sociedade Beneficente Anália Franco, de Ubá;
Prefeitura Municipal de Rodeiro; Movimento Comunitário São
José, de Ubá; Sociedade Beneficente Amigos de Ubari, de
Ubá; Sociedade Beneficente Cultural 22 de Maio, de Ubá;
Sociedade Ubaense de Congado Nossa Senhora do Rosário, de
Ubá; Grémio Recreativo Escola de Samba São Domingos, de Ubá;
Sociedade de Capoeira Célio Sabatine, de Ubá; Sport Club de
Aimorés, de Ubá; Departamento de Assistência Médico-Social
da Loja Maçônica Fraternidade Ubaense, de Ubá; APAE de Ubá e
Fraternidade Feminina Ubaense. Os colegas Deputados que não
são maçons deveriam conhecê-la. Essas são algumas das
entidades que já receberam valores em torno de CR$60.000,00
cada uma. Algumas receberam até CR$1.000.000,00, conforme o
tamanho da obra da Prefeitura.
Tenho em mãos os comprovantes de titulos de nossos
registros: comprovantes de revisão cadastral, CGC, Federação
dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, SNAI, Federação
Nacional de Estabelecimentos de Serviços da Saúde e os atos
do poder público que nos dão a condição de entidade pública.



413

Tenho também o nosso registro no Conselho Nacional de
Serviço Social, de 1987. Levamos dois anos para conseguir
esse registro. Temos o registro da Associação de Hospitais
Filantrópicos de Minas Gerais e, também, da Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social, onde sonos registrados há
muitos anos. Quero, ainda, dizer que a história desse
ambulatório remonta a 1978, quando eu ainda estava cassado.
Nessa época, eu não mexia com política, pois não podia.
Tenho, ainda, em mãos e mostro aos senhores fotografias do
andamento das obras. A primeira fotografia é esta, de
outubro de 1992, em que vemos até terraplenagem. Nesta outra
fotografia, a obra está em pleno andamento. E esta última
fotografia culmina com a visita do Sr. Secretário de Estado
da Saúde, que antes achava que estávamos construindo apenas
algumas salas. Quero dizer, ainda, que essa obra tem 5.000m2
de área construida, e a estrutura estará terminada em
dezembro deste ano.
Portanto, será que alguém pode duvidar de um homem como eu,
com 73 anos de idade, que foi cassado pela revolução e
contra quem, não encontraram nada? Agora, depois de velho,
com a família criada, vou deixar para os meus netos,
bisnetos, tataranetos una mancha, uma nódoa? Meus grandes
amigos e a maioria do povo de Ubá estão a favor do hospital
Existe um fascista que está trazendo noticias para a
Assembléia. Desculpem-me por citar o nome do Carlão, a quem
prezo pela ideologia política, pelos pronunciamentos
sinceros que faz, mas acredito q ue ele está sendo levado por
esse fascista, que é contra o hospital. Hoje mesmo, recebi
um telefonema de minha terra, alertando-me que ele foi à
rádio e 'meteu o pau no hospital'. E um sujeito que nada faz
e nada realiza. Então, não quer que eu realize também. Quer
tentar me desestabilizar politicamente e, para tal, não mede
conseqüências. Quer passar de roldão em cima de qualquer um.
Em entrevista ao 'Estado de Minas", falei que ele é um
fascista convicto. Fui preso por ocasião da ditadura
militar, sofrendo vários processos e nada foi encontrado
contra a minha pessoa que pudesse desabonar-me.
Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que não

fique enfadonho o meu relato, quero dizer que tenho em mãos,
para quem quiser verificar, o programa do nosso hospital,
despachado pelo Sr. Hélio Garcia. Em 1991, Hélio Garcia fez
o despacho para o Secretário da Saúde a fim de que ele
examinasse se valia a pena construir o hospital. E aqui
tenho, para conhecimento de todos, o projeto de construção e
o parecer técnico da Secretaria da Saúde de Minas Gerais.
Entre outras coisas, a parte técnica é descrita nesse
documento, assinado em 28/8/91 pelo Secretário José Saraiva
Felipe, que o encerra da seguinte maneira: "Concluindo,
entende-se que tal projeto poderá atender à população alvo
na unidade hospitalar a ser construída, no que se refere ao
atendimento ambulatorial especializado, através de equipe
multidisciplinar, servindo de referência aos programas de
Assistência Materno-Infantil, Doenças Sexualmente
Transmissiveis, Assistência à Saúde da Mulher, Controle,



414

Desenvolvimento e Crescimento da Criança. Programa de
Assistência ao Adolescente e Planejamento Familiar.
Partindo-se da experiência e do trabalho desenvolvido na
microrregião, dispondo-se ainda de recursos humanos já
treinados e qualificados, acreditamos que a proposta levada
a efeito trará a reversão de um quadro que, historicamente,
tem desafiado os ideais de saúde coletiva".
Esse documento foi feito pelo Departamento Técnico da

Secretaria da Saúde. Além do atendimento na maternidade,
durante os nove meses, a parturiente fica por conta do
hospital, tendo alimentação e tratamento adequados e todos
os exames gratuitamente. E a criança vai nascer mais forte,
mais sadia, mais bem tratada. Essa criança fica, ainda. 36
meses por conta do hospital, tendo atendimento médico e
alimentação por nossa conta. Esse é o nosso trabalho. E aqui
estão os convénios para quem quiser ver: o primeiro, de
7/5/92, foi de CR$100.000,00, em valor de hoje; o segundo
foi de CR$141.800,00; o terceiro, assinado em dezembro de
1992, com uma estrutura de 5.300m2, foi de CR$2.000.000,00.
Foi o que recebi até agora da Secretaria da Saúde e coloco à
disposição de quem queira examinar.
Desculpem-me por ter tomado o tempo de todos, mas o que eu

queria, de toda maneira, era dar uma satisfação, não a meus
colegas, que me conhecem sobejamente. Tenho no PT muitos
amigos. Todos são meus amigos; não são meus inimigos, tenho
certeza disso. O Deputado Roberto Carvalho é meu
conterrâneo, sabe da minha história e, infelizmente, não
está aqui para me ouvir, mas esteve em Ubá durante algum
tempo e veio parabenizar-me pelo hospital que estou
construindo lá. Nenhum Deputado da região de Ubá teve
coragem de construir um hospital para os pobres. Nenhum.
Agora, uma minoria insignificante tenta obstacular o nosso
trabalho. Nada realiza e não quer que outros façam.
Assim sendo, fica a minha revolta com relação à insinuação
do meu nome, que considero sagrado. Graças a Deus, tenho uma
família, todos morando em Ubá, fato inédito na história
daquela cidade. Tenho seis filhos formados, todos com
consultórios e escritórios lá. Nenhum deles possui um
tostão, e eu abro mão do sigilo bancário de todos eles.
Tenho meu apartamentozinho hipotecado na Caixa Econômica
Federal. A clinica dos meus dois filhos médicos, na Rua São
José, é uma casa onde morei algum tempo; houve um aumento
naquela casa, e nos a hipotecamos através da Caixa Econômica
Federal. Até a casa da minha filha - que é sócia da
construtora - também é hipotecada. Portanto, tais fatos
ficam aqui para que os senhores os apurem. Não estou falando
mentiras, porque não sou homem de mentiras: tenho 50 anos de
maçonaria, e a maçonaria não permite, de forma alguma,
falcatruas e, muito menos, mentiras. Muito obrigado por
teremme ouvido. Felicidades para vocês.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de novembro de 1993

ATA

ATA DA 467a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios diversos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do no 1.793 ao 1.797/93 -
Requerimentos do no 4.889 ao 4.891/93 - Requerimento do
Deputado Jaime Martins - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Hely Tarquinio e Roberto Amaral - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira,
Roberto Carvalho, Maria Elvira, José Bonifácio e José
Leandro - Questões de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Projeto de Iniciativa Popular sobre Subvenção Social;
decisão da Presidência; questão de ordem - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Jaime Martins (retirada de tramitação do Projeto de
Lei no 1.734/93); inclusão do projeto em ordem do dia para
os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento no
4.073/93; discurso da Deputada Maria Elvira; questão de
ordem; discurso do Deputado Antônio Fuaatto; questão de
ordem; aprovação do requerimento, com a Emenda no 1 -
Requerimento no 4.716/93; aprovação - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições:
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei no 1.179/92;
apresentação do Substitutivo no 2; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto, com o Substitutivo no
2, à Comissão de Educação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA,

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
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Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de

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

1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento,
relacionando os nomes das entidades e dos órgãos aos quais
foram destinados recursos orçamentários previstos na
proposta orçamentária para 1994, com o objetivo de atender a
programas para a criança e o adolescente carentes. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Prof. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento no qual
solicita estudos com vistas á elaboração de projeto de lei
que crie o juizado especial para infrações de menor
potencial.
Do Sr. Roberto Ximenes de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Campanha, comunicando a aprovação, por
unanimidade, em sessão ordinária de 22/6/93, da Indicação n
128, de autoria do Vereador Henrique Napoleão de Andrade
Figueiredo. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição
nQ 15/91.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.793193

Declara de utilidade pública a Associação Rural e
Comunitária de Coronel Xavier Chaves - ARCEL -, com sede no
Município de Coronel Xavier Chaves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Rural e Comunitária de Coronel Xavler Chaves - ARCEL -, com
sede no Município de Coronel Xavier Chaves.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993.
Bal donedo Napoleão
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Justificação: Â Associação Rural e Comunitária de Coronel
Xavier Chaves - ARGEL - é entidade de personalidade jurídica
e tem como objetivo o fomento e a racionalização da
atividade agropecuária da comunidade local- Por outro lado,
a entidade atende aos parâmetros da Lei ng 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
Nada mais justo que a aprovação deste projeto, tendo em

vista o caráter beneficente da entidade.
- 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 No 1.794193
Declara de utilidade pública o Centro Social do Bairro

Universitário, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Social do Bairro Universitário, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3j - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 17 de novembro de 1993-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: D Centro Social do Bairro Universitário é uma

sociedade civil que tem como fim precipuo a promoção do bem-
estar da coletividade, por meio de melhorias de infra-
estrutura e atividades sociais, recreativas e educacionais.
Funcionando há mais de dois anos, a entidade se vem
aprimorando para o cumprimento eficaz de seus objetivos,
levando a comunidade a lutar por seus próprios anseios, por
meio de ações especialmente concebidas para a promoção de
seu desenvolvimento.
Além dos prestimosos serviços em prol do bem-estar comum, é
importante ressaltar que a entidade é regida por estatuto
próprio, tem prova de personalidade jurídica e sua diretoria
é composta de pessoas idóneas, não remuneradas pelo trabalho
que desenvolvem-
- 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 1.795/93
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária de Vila
Caxias e Vila Santa Rita, com sede no Municipio de Além
Paraíba_
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Ação
Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita, com sede no
Município de Além Paraíba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993-
Bené Guedes
Justificação: A Ação Comunitária de Vila Caxias e Vila
Santa Rita é uma instituição de personalidade jurídica de
direito privado sem fins lucrativos que tem como objetivo a
defesa dos interesses da população desses bairros, a
participação e a integração comunitárias, buscando a solução
de seus problemas, promovendo desenvolvimento, com vistas a
obter melhor qualidade de vida, e mantendo serviços de
assistência social às crianças carentes.
Pelo exposto, contamos com a aprovação do presente projeto

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

PROJETO DE LEI Ng 1.796/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Muro

de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no Município de Santa
Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Muro de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no
Município de Santa Luzia-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação Comunitária Muro de Pedras -
ACOSESMAT -, com sede no Município de Santa Luzia, é uma
sociedade civil sem finalidade lucrativa, que presta serviço
inigualável dentro da comunidade de Santa Luzia. São
objetivos da associação organizar e promover a melhoria da
comunidade através de cursos, campanhas e mutirões de ajuda
mútua, podendo criar novas unidades de trabalho, tais como
creches, escolas e outras.
Criada em 1Q/3/86, a entidade tem personalidade jurídica
prõpria, funciona na Rua João Miranda, 345A, Bairro 42. em
Santa Luzia, e sua diretoria é composta de pessoas de
reconhecida idoneidade, que trabalham na promoção do bem-
estar e da melhoria das condições de vida da comunidade.
Por reputar de fundamental importância para a sociedade a
criação de instituições que visem ao desenvolvimento de
serviços tão relevantes é que submeto à apreciação dos
nobres pares o presente projeto de lei. Ademais, preenchendo
a ACOSESMAT todos os requisitos exigidos pela Lei ng 5.830,
de 1971, que regula a matéria, c/c o art. 178,
incisos 1 e II, do nosso Regimento, aguardo de meus pares a
sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI NO 1.797/93
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos
Integrantes do Batalhão Suez - ABIBS -, 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
Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez - ABIBS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Associação Brasileira dos Integrantes do
Batalhão Suez tem por objetivo congregar os elementos da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como todos os que
se fizeram participes da operação de paz do Oriente Médio ou
da atuação militar brasileira no Canal do Panamá, sem
distingui-]os quanto á cor e quanto ás idéias políticas,
partidárias, filosóficas ou religiosas. Além disso, a
entidade presta aos associados e a suas famílias assistência
previdenciária, beneficente e social, promovendo eventos
culturais e recreativos com o objetivo de aprofundar os
sentimentos de civismo e fraternidade.
Acreditando no expressivo trabalho realizado por essa
entidade, submetemos o projeto de lei à apreciação de nossos
pares, certos do seu apoio para a aprovação da matéria-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 4.889/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Pastor Milton Oliveira Soares, da Igreja Assembléia de Deus
de Sete Lagoas, pela passagem de seu aniversário natalício.
(- A Comissão de Educação.)
NQ 4.890/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com a população e as autoridades de Santo
Antônio do Monte pela passagem do llBQ aniversário da
emancipação político-administrativa do município. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4.891/93, do Deputado Antõnio Carlos Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda
com vistas a que sejam enviadas a esta Casa cópias das notas
fiscais consideradas inidôneas relativas a entidades
assistenciais beneficiárias de recursos públicos apreendidas
pela lOa Administração Fazendária. (- A Mesa da Assembléia.)
00 Deputado Jaime Martins, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.734/93, de sua autoria.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Hely Tarquínio e Roberto Amaral
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Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Roberto Carvalho,

Maria Elvira, José Bonifácio e José Leandro proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Questões de Ordem
- Os Deputados Roberto Carvalho, Maria Elvira (2) e Antônio
Carlos Pereira suscitam questões de ordem, que serão
publicadas em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia 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
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
- Vem à Mesa:

"Projeto de Iniciativa Popular sobre Subvenção Social*
Dispõe sobre a assistência social e sobre a gestão de
recursos destinados à subvenção social, concedidos pelo
Poder Público Estadual
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A Assistência Social é direito social e dever do
Estado garantidos constitucionalmente e efetivados mediante
políticas sociais, com características próprias, que
assegurem á população de baixa renda o exercício pleno da
cidadania e dos direitos fundamentais previstos nos arts.
SQ. 6Q e 7g da Constituição Federal e no art. 4Q da
Constituição Estadual.
Art. 2 - Cabe ao Estado de Minas Gerais executar e
fiscalizar a efetivação das políticas de assistência social
levadas a efeito dentro de seu território-
Art. 3 - As verbas destinadas pelo Poder Público Estadual,
anualmente, à subvenção social constarão de rubrica
orçamentária própria da Secretaria de Estado do Trabalho e
Ação Social.
Art. 4c, - A gestão das verbas de subvenção social, alocadas

na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, caberá a
um Conselho Gestor, paritário, formado por representantes
do Poder Público e por representantes da sociedade, na forma
prevista nesta lei.
Art. 5Q - Compete ao Conselho Gestor de Subvenções:

- elaborar a política estadual de assistência social;
II - estabelecer prioridades e acompanhar a execução da

política estadual de Assistência Social, adequando-a às
políticas nacional e municipais;
iir - estabelecer critérios para o credenciamento e o
acesso das entidades de natureza privada a recursos
destinados à Assistência Social;
IV - exercer controle dos recursos orçamentários que são

destinados à Assistência Social;
V - apreciar a prestação de contas anual das entidades
beneficiadas com verbas de subvenção social;
VI - garantir a instituição de canais e mecanismos de
participação popular na distribuição de subvenções sociais;
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VII - fixar critérios de transferência de recursos
destinados à Assistência Social para os Municípios;
VIII - elaborar seu regimento Interno.
ArU 6o - O Conselho Gestor de Subvenções será composto por
12 (doze) membros, sendo 6 (seis) indicados pela sociedade
civil, 6 (seis), pelo Poder Público, observada a
participação:

- da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social;
II - da Secretaria de Estado da Educação;
III - da Secretaria de Estado da Saúde;
IV - da Secretaria de Estado da Cultura;
V - do Líder da Maioria na Assembléia Legislativa ou de seu
representante;
VI - do Líder da Minoria na Assembléia Legislativa ou de
seu representante
Parágrafo lQ - As entidades de assistência social

declaradas de utilidade pública, os sindicatos, as centrais
sindicais, os movimentos populares organizados e os
movimentos religiosos reunir-se-ao em fórum próprio,
convocado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social e sob a fiscalização de um membro do Ministério
Público Estadual, para escolher os 6 (seis) representantes
da sociedade civil, que comporão o Conselho Gestor de
Subvenções em caráter permanente, e seus respectivos
suplentes
Parágrafo 2g - Os membros do Conselho Gestor de Subvenções
desempenharão suas atribuições em caráter voluntário, sem
ónus para o Poder Público Estadual, ressalvando-se aos
servidores públicos que venham a integrar tal Conselho o
direito de receber integralmente seus vencimentos, caso haja
necessidade de ausência ao trabalho para desémpenho de suas
at r i bu i ções -
Art 7g - A subvenção social concedida pelo Poder Público
Estadual será aplicada, pela entidade beneficiada,
exclusivamente, em despesas de custeio ou de manutenção de
atividades que lhe sejam próprias, de acordo com seus
Estatutos.
Art. 8g - Não será concedida subvenção á entidade:

- que distribua lucros e dividendos ou conceda
remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer natureza a
seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores e
benfeitores;
II - com fins precipuamente recreativos, esportivos ou

comerciais;
III - que não tenha prestado contas da aplicação de

subvenção recebida anteriormente através de qualquer órgão
ou entidade da administração pública estadual ou que tenha
tido suas contas rejeitada;
IV - considerada sem condições de funcionamento pelo

Conselho Gestor.
V - que não atenda qualquer dos requisitos definidos pelo
Conselho Gestor.
Art. Og - A entidade beneficiada de verbas de subvenção

social que não prestar contas no prazo fixado pelo Conselho
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Gestor ou que tiver suas contas rejeitadas fica obrigada a
ressarcir os cofres públicos daqueles valores recebidos,
corrigidos monetariamente.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
000rdenadoria de Direitos Humanos - PBH - Ação Social
Arquidiocesana - Cáritas Brasileira - Regional Minas -
Conselho Regional de Serviço Social - Pró-Central de
Movimentos Populares - Instituto Nacional de Política
Públicas - Pastoral do Menor - Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente - Fundação São João Bosco para a
Infância - FETAEMG - Sindicato único dos Trabalhadores em
Educação/MG - SINDIELETRO - SINDADOS - Sindicato Bancários
8H e Região - Comissão Pastoral da Terra - Movimento do
Graal no Brasil - Sindicato dos Metalúrgicos de BH e
Contagem - Associação Apoio á Creche Comunitária "Casa da
Vovó - SINDSEP - SINO-SAUDE/MG - Coordenação Sindical
Trabalhadores nos Serviços Públicos Estaduais de MG - UNSP -
SINTTEL - Movimento Negro Unificado - Associação Movimento
de Educação Popular Paulo Englert -
(- Publicado de acordo com o texto original.)
- A Secretaria-Geral da Mesa, para exame preliminar quanto

ao recebimento, em observância aos pressupostos do art. 67 e
seu lQ da Constituição Estadual, c/c O art. 192, do
Regimento Interno.
Em 4/10/93.
José Ferraz, Presidente.
- A Gerência-Geral de Apoio ao Plenário.
Em 4/10/93.
Paulo Rubens Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa.
Belo Horizonte, 3 de novembro de 1993.
Sr. Secretário-Geral da Mesa:
Em cumprimento à sua determinação, a Gerência de Plenário
procedeu á verificação do cumprimento dos pressupostos
previstos no art. 67 da Constituição do Estado, c/c o art.
192, f lg, do Regimento Interno, para fins do recebimento do
projeto de iniciativa popular que dispõe sobre a assistência
social e a gestão de recursos destinados à subvenção social
concedidos pelo poder público estadual, entregue à
Assembléia Legislativa no dia 4/10/93.
Ao final do trabalho, ficaram registrados os seguintes

fatos:
1 - assinaturas em formulários diferentes (verso em branco

ou com verso e anverso preenchidos) e sem indicação de que
se referiam a esse projeto:
2 - algumas folhas com dados de pessoas diferentes,
preenchidas por uma só pessoa e sem assinatura:
3 - formulários diversos contendo assinaturas e os
respectivos títulos de eleitor, mas sem a indicação do
domicílio eleitoral (além de outros dados):
4 - várias folhas com todos os campos preenchidos a máquina

ou em letra de fõrma, porém sem nenhuma assinatura;
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5 - formulários com dados incompletos nos campos "titulo de
eleitor", "seção", "zona" "domicilio eleitoral!!.
"endereço", etc., ou substituição do número do titulo pelo
da carteira de identidade;
6 - indicação do domicílio eleitoral de outros Estados,
como São Paulo, Espirito Santo, Bahia. Goiás e Ceará, e
também do Distrito Federal;
7 - não houve identificação do primeiro signatário para
fins do disposto no parágrafo único do art. 193 do Regimento
Interno;
8 - junto ao processo, encontra-se termo de compromisso

assinado por José Aparecido Gonçalves, responsabilizando-se
pela idoneidade das assinaturas, na qualidade de
representante da entidade Cáritas Brasileira - Regional
Minas Gerais - CGC 33.654.419/0008-92, e que faz menção a um
"Termo de Nomeação" anexo, que, entretanto, não acompanha a
documentação.
A vista disso, tão logo chegamos ás 10 mil assinaturas

exigidas pelo art. 67 da Constituição Estadual e pelo art.
192 do Regimento Interno, deixamos de considerar a falta de
um ou outro dado que pudesse comprometer a validade das
assinaturas restantes e chegamos a um total aproximado de 25
mil assinaturas, sendo cerca de 3 mil de Belo Horizonte.
Cumpre-nos, ainda, lembrar que se encontra em tramitação na
Assembléia o Projeto de Lei ng 1.441/93, do Deputado
Agostinho Patrus, q ue dispõe sobre a concessão de subvenções
sociais, cuja cópia anexamos a este relatório para fins do
exame das duas matérias à luz do art. 179 do Regimento
Interno.
E o que tínhamos a relatar.
José da Silva Araújo. Gerente-Geral de Apoio ao Plenário.
Sr. Presidente:
Em cumprimento a determinação de V. Exa., encaminho-lhe o

relatório elaborado pela Gerência-Geral de Apoio ao Plenário
pertinente ao exame dos pressupostos constitucionais e
regimentais para efeito do recebimento do projeto de
iniciativa popular que dispõe sobre a assistência social e a
gestão de recursos destinados à subvenção social concedidos
pelo poder público estadual.
Em 16/11/93.
Paulo Rubens Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Foi recebido nesta Casa, em 4/10/93, projeto de lei de
Iniciativa popular sobre a assistência social e a gestão de
recursos destinados á subvenção social. Esta Presidência
determinou à Secretaria-Geral da Mesa que procedesse à
verificação do cumprimento dos pressupostos previstos no
art. 67 da Constituição do Estado e no art. 192, f lg, do
Regimento Interno para fins do recebimento do projeto.
Entre as informações prestadas pela Secretaria-Geral da

Mesa como resultado da análise solicitada, destaca-se aquela
relacionada com a existência de projeto de lei do Deputado
Agostinho Patrus, em tramitação nesta Casa, sob o nQ
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1441/93, o qual dispõe sobre a concessão de subvenções
sociais e foi apresentado em 28/5/93.
Consoante a regra do art. 179 do Regimento Interno, é
defesa a apresentação de proposição que guarde identidade ou
semelhança com outra em tramitação. Sendo inquestionãvel que
as proposições mencionadas guardam entre si semelhança,
senão identidade, esta Presidência, em cumprimento à norma
regimental, deixa de receber a proposição, com fundamento no
dispositivo mencionado.
Convém notar que, segundo, ainda, as informações prestadas
pela Secretaria-Geral da Mesa, foram detectadas na
proposição algumas irregularidades, entre elas o
descumprimento do requisito pertinente à responsabilidade
pela idoneidade das assinaturas.
E que, junto ao processo, encontra-se um termo de

compromisso no qual o signatário assume a responsabilidade
pelas assinaturas na qualidade de representante da entidade
Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais todavia, não
foi apresentado nenhum documento comprovador da existência
da mencionada pessoa juridica ou de sua representação. A
omissão deixa, contudo, de ter relevo na medida em que,
assim como as demais irregularidades detectadas, mostra-se
prejudicada pela impossibilidade do recebimento da
proposição, em face da já apontada proibição do art. 179 do
Regimento Interno.
Apesar das circunstâncias apontadas, esta Presidência,
considerando a elevada relevância da matéria e a
expressividade e representatividade da iniciativa popular,
que deve ser sempre incentivada, decide determinar que o
texto da proposta seja juntado ao Projeto de Lei ng
1.441/93, a fim de subsidiar o exame da matéria, que, no
momento, encontra-se em apreciação nas comissões permanentes
desta Casa.
Gabinete da Presidência da Assembléia, 17 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
solicito, o mais rápido possivel, cópia do despacho da
Presidência.
O Sr. Presidente - Esta Presidência determina à assessoria

que encaminhe ao Deputado Antônio Carlos Pereira a nota lida
neste momento.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Hely
Tarquinio - sua participação como membro efetivo da Comissão
de Defesa , do Consumidor (Ciente. Cópia ás Lideranças.
Designo. A Gerência-Geral, de Comissões); pelo Deputado
Roberto Amaral - falecimento do Sr. Fernando Mendes, Diretor
da Mendes Júnior, ocorrido nesta Capital (Ciente. Oficie-
se-).

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jaime Martins
em que, na forma regimental, solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.734/93, de sua autoria.
Inclua-se o projeto em ordem do dia para fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Requerimento ng 4.073/93, do Deputado Marcos Helénio, em
que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas o envio a
esta Casa das listagens que especifica, relativas ao
cumprimento, pelos municipios, dos dispositivos
constitucionais que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento, com a Emenda ng 1, que
apresenta.
Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

E lvi ra.
- A Deputada Maria Elvira profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, essa
matéria foi encaminhada à Mesa no dia 27 de outubro e, até
o presente momento, não obtivemos resposta a nosso
requerimento Portanto, a Mesa ainda não apresentou esse
requerimento para apreciação do Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência informa à ilustre Deputada
que esse requerimento foi encaminhado à comissão que trata
da reforma constitucional.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o ilustre
Deputado Antônio Fuzatto.
- O Deputado Antônio Fuzatto profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidénte, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, estamos fazendo o encaminhamento de um
requerimento de nossa autoria. Aproveitamos o ensejo para
falar sobre uma solicitação que fizemos à Superintendência
de Administração Financeira e gostaríamos que houvesse uma
confirmação da Presidência. Ou seja, gostaríamos de saber se
há necessidade, para que essa nossa solicitação seja
atendida, de autorização do Presidente ou, talvez, de uma
resolução da Mesa. Portanto, solicitamos a gentileza de nos
informar acerca da liberação de verbas de subvenção para
todas as entidades localizadas nos municípios que
mencionamos, fazendo constar os valores das respectivas
parcelas e as datas de liberação, no período compreendido
entre 1989 e a presente data. Estamos listando uma série de
entidades apenas para efeito de melhor controle. Queremos
saber quais foram as que receberam verbas nesse período.
Aguardamos o deferimento de nosso pedido pela Mesa da
Assembléia, para que possamos trabalhar com mais
tranqüilidade.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado

Marcos Helênio que, recebido o seu requerimento, no momento
regimental apropriado, ele deverá ser despachado á Mesa da
Assembléia para que esta emita parecer sobre a matéria.
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Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda flQ 1. Os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada
Requerimento no 4.716/93, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, em que solicita seja encaminhado pedido de
informações ao Governador do Estado acerca dos fundamentos
legais do despacho que menciona, o qual diz respeito á
inexigibilidade do processo de licitação para celebração do
contrato que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário, que faz retirar da pauta

da presente reunião o Projeto de Lei nQ 1.461/93, em virtude
de sua aprovação na reunião extraordinária de hoje pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.179/92, do Deputado Hely Tarquinio, que institui a
obrigatoriedade da divulgação de campanha educativa e
cultural e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng
1 da Comissão de Justiça, e com a Emenda ng 1. que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nQ 1.
apresentado pela Comissão de Justiça, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Educação, e com a Emenda ng 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.179/92
Institui o Programa Estadual de Divulgação Educativa -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Estado manterá, de forma permanente, o Programa
Estadual de Divulgação Educativa, denominado EDUCAR, para os
fins do q ue estabelece esta lei.
Art. 2 - O objetivo do programa é a divulgação de
informações de interesse educativo, pelos meios de
comunicação, em especial, pela televisão, relacionadas com:

- os direitos e os deveres individuais e coletivos,
previstos nos textos constitucionais;
II - as funções especificas dos Poderes do Estado,

constitucionalmente caracterizadas como atendimento
responsável às demandas da sociedade;
III - a formação para o trabalho, entendido como
Instrumento necessário á sobrevivência do indivíduo, da
família e da sociedade;
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IV - a prática esportiva organizada como fator formativo da
personalidade;
V - a preservação do meio ambiente, a conservação do
patrimônio cultural e o exercício dos direitos culturais;
vr - os cuidados preventivos com a saúde;
VII - o sentido humanitário da doação de órgãos;
VIII - os valores familiares na prática social;
IX - o valor da educação como elemento formador do
indivíduo para o exercício consciente de sua liberdade.
Parágrafo único - Os objetivos informativos do EDUCAR
poderão estender-se a matérias de interesse educativo não
previstas expressamente nesta lei, a critério dos
responsáveis pelo programa.
Art. 3g - O EDUCAR manterá serviço de divulgação de

matérias relacionadas com seus objetivos, aparelhado para
responder a demandas de indivíduos ou grupos interessados.
Art. 4g - Competem ao Poder Executivo a organização e a

administração do EDUCAR, garantindo-lhe os recursos humanos
e materiais necessários à consecução de seus objetivos.
Art. sg O EDUCAR será mantido com os recursos

orçamentários destinados á educação e à comunicação social-.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993.
Hely Tarquinio
Justificação: É dever do Estado, juntamente com a família,
educar o indivíduo, capacitando-o para exercer plenamente
seus direitos sociais, como cidadão consciente e
participante.
Ora, na dispersão caótica do meio social em que vivemos,

educar-se significa, para o indivíduo, informar-se seletiva
e qualificadamente e desenvolver a capacidade de elaborar
tais informações visando a seu crescimento como ser humano.
Um programa que se proponha informar - em particular, os
jovens -, selecionando as informações segundo critérios
educativos e colocando-as ao alcance dos que delas
necessitarem estará contribuindo para que seja atingido o
objetivo de se formar o cidadão, o que é tarefa do Estado.
E o que pretende nossa proposição, conhecedores que somos

da grave deficiência, característica de nossa sociedade, de
Informações relacionadas tanto com direitos e deveres
garantidos pelas constituições quanto com outros campos de
atividade, sem as quais o exercício pleno da cidadania se
torna impossível.
A existência de outros agentes informativos não conflita
com o programa em questão, uma vez que os critérios
educativos que lhe são essenciais justificam sua criação.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foioapresentado ao projeto um substitutivo, de
autoria do Deputado Hely Tarquínio, que recebeu a Emenda ng
2. Em face doisque dispõe o 2g do art. 196 do Regimento
Interno, a Mesatdevolve esse projeto com o substitutivo para
a Comissão de Educação para que sobre ele se emita parecer.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 201h30min, e de amanhã, dia
18, às 9h30min, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.254/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epigrafe determina a inclusão de estudos sobre educação para
o consumo no ensino do lQ e 2Q graus e dá outras
providências.
Publicada em 12/3/93, a proposição foi distribuida a esta

comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
O tema que a proposição oferece - os direitos fundamentais
do consumidor - é de vital importância para o mundo
contemporâneo. A proteção ao consumidor representa um
desafio da nossa época e impõe ao Estado tarefas amplas, que
envolvem a educação e a informação.
D escopo da proposição é, justamente, o de inserir o estudo
desse tema nos programas de atividades, áreas de estudo ou
disciplinas derivadas da matéria Estudos Sociais.
A Constituição da República, em seu art. 22, XXIV, dispõe
que é competência privativa da União legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional. Sendo assim, está
em vigor a Lei Federal ng 5.692, de 11/8/71, modificada
pelas Leis ns 6.536/78 e 7.044/82, que fixa as diretrizes e
bases para o ensino do lg e 2Q graus e dá outras
providências.
Trazemos à colação alguns dispositivos dessa lei, os quais
tratam do curriculo escolar.
O art. 4g da Lei ng 5.692, de 1971, estabelece, 'In

verbis", que "os curriculos de 1Q e 2Q graus terão um núcleo
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte
diversificada, para atender, conforme as necessidades e
possibilidades concretas, ás peculiaridades locais, aos
planos dos estabelecimentos de ensino e às diferenças
individuais dos alunos".
Mais adiante, o parágrafo único do art. SQ determina a

maneira pela qual os currículos serão estruturados:
"Art. 5g - . . .............................................
Parágrafo único
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a) as matérias relativas ao núcleo comum de cada grau de
ensino serão fixadas pelo Conselho Federal de Educação;
b) as matérias que comporão a parte diversificada do

currículo de cada estabelecimento serão escolhidas com base
em relação elaborada pelos Conselhos de Educação, para os
respectivos sistemas de ensino;
c) o estabelecimento de ensino poderá incluir estudos não

decorrentes de matérias relacionadas de acordo com a alínea
anterior. (Grifos nossos.)
O mesmo art. 5o, em seu caput, dispõe que "os currículos
plenos de cada grau de ensino, constituídos por matérias
tratadas sob a forma de atividades, áreas de estudo e
disciplinas, serão estruturados pelos estabelecimentos de
ensino". (Grifos nossos.)
Em suma, os currículos se constituem em duas partes:
a) uma parte comum, cujas disciplinas fixadas pelo Conselho
Federal de Educação serão obrigatoriamente ministradas;
b) uma parte diversificada, cujas disciplinas constam de
relação oferecida pelos Conselhos Estaduais de Educação,
entre as quais o estabelecimento de ensino escolherá aquelas
de seu interesse Além disso, o estabelecimento poderá
incluir, a seu critério, estudos que considere de relevante
interesse para a formação de seus alunos.
Observadas essas prescrições, às escolas reserva-se a
responsabilidade de compor seus respectivos currículos
plenos, moldando-os de acordo com suas peculiaridades e
possibilidades.
Essa é a fórmula estabelecida pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação para a estruturação do currículo escolar.
Portanto, a inteligência exegética dos mencionados
dispositivos da Lei no 5.692, de 1971, demonstra que a
introdução de temas de estudos ou disciplinas no currículo
das escolas do lg e 2g graus é providência que se relaciona
com a competência privativa dos Conselhos de Educação.
Cabe a esses órgãos do Poder Executivo fixar os critérios
mínimos a serem exigidos dos estabelecimentos escolares, a
fim de se resguardar a unidade nacional do ensino. Se assim
não fosse, o curriculo escolar ficaria ingurgitado pela
inclusão das mais diversas disciplinas, o que seria
prejudicial ás finalidades básicas do ensino.
Cumpre observar que o Conselho Estadual de Educação
recentemente editou a Resolução ng 398, de 12/7/93, que
determina, no seu art. 20, que os conteúdos relacionados com
objetivos de formação da cidadania e de conhecimento da
realidade brasileira serão selecionados e incluídos,
obrigatória e adequadamente, nos planos de ensino das
matérias mais afins.
Isso posto, em que pese á relevância de se incluírem os

estudos sobre educação para o consumo no currículo escolar,
tal pretensão não pode ser objeto de lei estadual, pois,
como já foi dito, a lei federal conferiu essa atribuição aos
órgãos normativos do sistema de ensino.
Sendo assim, a proposição em estudo padece de vicio
jurídico, constitucional e legal, pois contraria a Lei ng
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5.692, de 1971, e fere o principio da separação dos Poderes,
consagrado pelo art. 2Q da Magna Carta e pelo art. 6g da
Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade,

pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
nQ 1.254/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Emano Batista - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.300193
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, 2g, do Regimento

Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei

em epigrafe cria linha de transporte coletivo intermunicipal
com sede em Cataguases, ligando este município às
localidades de Dona Euzébia, Astoifo Dutra, Piraúba e Rio
Pomba.
Publicado em lo/4/93, foi o projeto distribuído a esta
comissão para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a" do Regimento Interno, receber parecer quanto à
constitucionalidade, à legalidade e à juridicidade.
Apreciado em reunião de 17/8/93, foi o parecer do Relator
rejeitado, sendo designado novo Relator para a elaboração do
presente parecer, nos termos do art. 138, § 2g, do Regimento
Interno

Fundamentação
Ao Estado, nas sociedades ocidentais modernas, são
atribuídas várias funções. O bom desempenho dessas funções
representa, cada vez mais, um dos requisitos para a
legitimação do exercício da autoridade.
Nesse contexto, o Poder Legislativo pode atuar como
repositório e intérprete dos anseios e das demandas sociais,
canalizando para os procedimentos institucionalizados as
questões que lhe são oferecidas, ou das quais tenha
conhecimento.
A Carta mineira, no art. 10, IX, estabelece a competência
estadual para explorar, mediante concessão, os serviços de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. A
Constituição do Estado, no seu art. 61, por sua vez,
confirma o preceito aludido e dispõe sobre a competência do
Poder Legislativo para apreciar 'todas as matérias de
competência do Estado".
O projeto de lei em exame enquadra-se, portanto, nas normas

constitucionais que estabelecem os princípios norteadores da
competência legislativa estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1-300/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ermano Batista.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.481193

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

De iniciativa do Deputado Péricles Ferreira, a proposição
em apreço visa a declarar de utilidade pública a Associação
Pró-Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha -
FUNIVALE -, com sede no Município de Diamantina.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices de natureza legal á
tramitação da matéria, compete-nos emitir parecer sobre o
projeto para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Pró-Fundação do Vale do Jequitinhonha,

conhecida como FUNIVÂLE, busca meios para a criação de urna
universidade na região, de forma tal que a promoção da
cultura, da educação e da tecnologia traga maior
desenvolvimento para a região, sabidamente carente e
potencialmente rica em valores humanos.
Realmente, acreditamos na firme proposta da associação e
entendemos que só com a participação de entidades sérias e
voltadas para o desenvolvimento social conseguiremos o
progresso deste Pais, razão por que achamos oportuna e
meritória a declaração de utilidade pública da FUNIVALE.

Conclusão
Diante das razões citadas, somos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.481/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.498/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a SEJA -
Sociedade Espírita Joanna de Angelis -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em lg/7/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar quanto aos aspectos de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, conforme dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Cumpridas as

 

 diligências solicitadas pelo Relator da
matéria, reúne-se a comissão para emitir o parecer.

Fundamentação
A sociedade em questão é entidade sem fins lucrativos,
religiosa e filantrópica, fundada há mais de dois anos e
legalmente registrada. A documentação contida no processo
demonstra que sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que nada recebem pelo desempenho das funções que exercem.
Uma vez que a referida associação atende às exigências
contidas na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
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matéria, não encontramos óbices à tramitação do projeto de
lei em apreço. No entanto, tendo em vista a necessidade de
se aperfeiçoar a redação do seu art. lg, apresentamos a
Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.498/93, com a Emenda ng 1, transcrita a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ;
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a SEJA -

Sociedade Espírita Joanna de Angelis -, com sede no
Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Ermano batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.524/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Célio de
Oliveira, tem como objetivo instituir passe-livre para os
policiais civis e militares em serviço, nos transportes
coletivos intermunicipais.
Publicada em 5/8/93, foi a proposição distribuida a esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento versa sobre um tema já debatido de
forma exaustiva no âmbito desta comissão, que, de maneira
prudente, tem sido obediente ao texto constitucional
vigente, bem como tem-se norteado pelo mesmo caminho
trilhado pela melhor doutrina sobre o assunto.
A Constituição do Estado, art. 10, IX, expressa

textualmente;
"Art. 10 - Compete ao Estado;

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de passageiros".
As empresas que prestam os serviços de transporte coletivo
intermunicipal, nos exatos termos do dispositivo
constitucional retromencionado, são titulares de uma
concessão de serviço público. Tal concessão deve submeter-se
às regras que norteiam os contratos firmados com a
administração pública.
A delegação dessa modalidade de serviço dá-se mediante o
instituto do contrato administrativo de concessão,
antecedido de procedimento licitatório e atendidos outros
requisitos legais. Nesse caso, o particular submete-se,
necessariamente, às regras impostas pelo Poder concedente.
A isenção do pagamento de tarifas para um determinado
segmento da sociedade implica alteração da cláusula
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contratual, violando principalmente o direito do contratante
de receber preço justo pelo serviço prestado.
Hely Lopes Meirelles ensina: "Ao Estado é licito alterar as
condições objetivas do serviço, mas não noderá deslocar a

sem reajustar a remuneração estipulada". ("In"; "Direito
Administrativo Brasileiro". 14a ed. , São Paulo, RT, 1991, p.
292.) (Grifo nosso.)
A concessão de passe livre implica, necessariamente, a
revisão das tarifas a serem pagas pelos demais usuários,
visto que não pode o poder público impor o ônus desse
beneficio ao particular que explora o serviço. Assim, como o
serviço de transporte coletivo intermunicipal opera á base
de planilhas em que se calculam as relações custo-benefício
decorrentes do funcionamento do sistema, a redução do número
de usuários pagantes implica a elevação das tarifas para que
se mantenha o equilíbrio do sistema.
Da forma como se apresenta, a proposição em exame versa

sobre passe-livre para os policiais civis e militares quando
de seus deslocamentos no cumprimento de diligências
pertinentes ao exercício da atividade policial. Os
benefícios cogitados, por sua natureza, têm como sede mais
apropriada para sua discussão o Poder Executivo, que
independe de autorização legislativa, "in casu', para a
efetivação, por via de providências administrativas, da
medida objeto da proposição.
Além disso, o art. 66, III, "f', da Constituição mineira
inclui a organização das Policias Civil e Militar no rol das
matérias em relação às quais a inauguração do processo
legislativo é competência privativa do Chefe do Poder
Executivo.
Com efeito, a proposição analisada representa, para o Poder
Legislativo, o exercício de uma atribuição que, sob a ótica
do ordenamento jurídico vigente, não lhe compete, uma vez
que seu mister preponderante é legislar. O projeto em
análise envereda pelo campo da organização administrativa do
Poder Executivo.
A garantia de independência constitucional das esferas de
Poder está assegurada tanto pela Carta Magna quanto pela
Constituição mineira, que assim dispõe:
"Art. 5g - São Poderes do Estado, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar

exercer a de outro". (tirito nosso.)
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos
 

pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade pela
injuridicidade do Projeto de Lei no 1.524/93.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira (voto contrário) - Antônio Pinheiro (voto
contrário) - Ermano Batista.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.596/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Elmiro
Nascimento, propõe declarar de utilidade pública o Centro
Espirita André Luiz, com sede no Município de Patos de
Minas.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua normal tramitação.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria, para o
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
D Centro Espirita André Luiz é entidade sem fins lucrativos
e tem por finalidade a assistência social a pessoas
carentes, bem como a prática e a divulgação da doutrina
espírita.
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuna a declaração de
utilidade pública da referida entidade.

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

ng 1.596/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.598/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Barão de Cocais -, com sede no Município de Barão de Cocais.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Barão de Cocais - é uma entidade civil sem fins lucrativos e
de caráter assistencial, que busca, por todos os meios, a
recuperação e integração social do excepcional.
Declarar tal entidade como de utilidade pública é
iniciativa que se impõe como forma de reconhecimento do alto
trabalho por ela desenvolvido.
Para o aprimoramento técnico da proposição, apresentamos a
Emenda ng 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é favorável à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.598/93, no lg turno, com a Emenda ng 1,
a seguir redigida.
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EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais
-' com sede no Município de Barão de Cocais.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.602/93

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 26/8/93. o projeto foi submetido á apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade.
D projeto vem, agora, a esta comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo
primordial consiste na promoção humana em seus diversos
aspectos e no desenvolvimento cultural, educacional e
artístico da comunidade do Bairro Nova Esperança.
A associação presta, ainda, assistência médico-sanitária e
odontológica à comunidade, além de promover atividades
esportivas e de lazer, o que a torna, indiscutivelmente,
merecedora da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.602/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.629/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.629/93. da Deputada Maria Olivia,
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário, com sede no Município de Martinho Campos.
Publicado em 3/9/93, 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
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário, com
sede em Martinho Campos, tem por finalidade precipua
promover a melhoria das condições socioeconômicas das
comunidades urbana e rural do município.
Estando em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos, e sendo sua diretoria constituída por pessoas idóneas,
não remuneradas pelo exercício de suas funções, não vemos
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impedimento jurídico-legal á aprovação do projeto de lei em
tela-
Por estar a proposição conforme os ditames da Lei nQ 5.830,
de 6/12/71. que estabelece as normas pelas quais são as
sociedades declaradas de utilidade pública, formulamos a
seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidáde e
pela legalidade do Projeto de Lei flQ 1.629/93, na forma
proposta.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Ermano Batista - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.639/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Comissão de Saúde e Ação Social apresenta proposição
objetivando assegurar o oferecimento gratuito, pelo Estado,
da realização dos exames do cariôtipo e da triagem
metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotireoidismo congênito - o "exame do pezinho".
Publicado no "Diário do Legislativo' do dia 11/9/93, o
projeto foi distribuído a esta comissão para receber
parecer, conforme determina o art. 195, c/c o arU 103, V,
"a" do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme preceitua o art. 24. XII, da Constituição Federal,
a defesa da saúde é matéria que se encontra no rol das
competências concorrentes da União, dos Estados e do
Distrito Federal.
Da mesma forma, os serviços de saúde pública incluem-se na

categoria das atividades comuns às três esferas estatais, de
acordo com o art. 23, II, do mesmo Diploma legal.
Segundo a Carta Maior, arts. 196 e 197, a saúde é direito
de todos e dever do Estado, cabendo ao poder público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle.
Torna-se, portanto, oportuno trazer à colação disposições
da Lei Federal nQ 8.080, de 19/9/90, que estabelece as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
"in verbis":
"Art. 2g - A saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.

l - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem á redução de riscos de doenças e de outros agravos

Parágrafo único - Dizem respeito à saúde as ações que, por
força do disposto no artigoanterior, se destinam a garantir
às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico,
mental e social"

ftn
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Sobreleva destacar, ainda, que os objetivos da proposição
em tela estão preconizados, também, no art. 224. 'caput. da
Carta mineira. Segundo esse dispositivo, cabe ao Estado
assegurar condições de prevenção das deficiências física,
sensorial e mental, devendo dar prioridade á assistência
pré-natal e à infância.
Além disso, o projeto em estudo se enquadra plenamente nas
elevadas determinações do art. So da Carta Maior - Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos -, pois todos são
iguais e têm direito á vida - A esse respeito o jurista José
Afonso da Silva leciona:

o direito igual à vida de todos os seres humanos
significa também que, nos casos de doença, cada um tem o
direito a um tratamento condigno . . - . independentemente de
sua situação econômica ------- ('In": "Direito Constitucional
Positivo". 6a ed. , 1990, Ed Revista dos Tribunais, SP, p.
271.) (Grifos nossos.)
Ainda nos ensinamentos do supracitado constitucionalista,
depreendemos que a saúde é um direito positiva "que exige
prestações do Estado e que impõe aos entes públicos a
realização de determinadas tarefas - - - de cujo cumprimento
depende a própria realização do direito ....(op. cit. , p.
272).
De todo o exposto, infere-se que a proposição não encontra

óbice de natureza jurídico-constitucional nem legal, em que
pese a algumas incorreções de ordem técnica, que podemos
detectar no art. 2Q, "caput", e cujos reparos constam na
Emenda no 1, apresentada na conclusão. Visando a um maior
alcance do objetivo proposto naquele dispositivo, opinamos
pela supressão dos incisos pertinentes.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.639/93, com a Emenda nQ 1, abaixo transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação, ficando suprimidos

seus incisos.
"Art. 2 - Para o cumprimento do disposto no artigo

anterior, o Poder Executivo poderá celebrar convênios ou
contratos com entidades públicas ou privadas, localizadas no
Estado."-
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.659/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Miranda, o projeto de lei em

epígrafe declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Terra Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 18/9/93, o projeto foissubmetido á apreciação
da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
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jurldicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,
com a alteração proposta pela Emenda ng 1, de sua autoria.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a proposição, para o
lg turno de deliberação conclusiva

Fundamentação
Trata-se de entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo

primordial é a promoção do bem-estar social das crianças da
Vila do Acaba Mundo.
Enquanto as mães buscam, no trabalho externo, os recursos
para a manutenção da família, a Creche Comunitária Terra
Nova busca suprir a ausência temporária dessas mães,
proporcionando a seus filhos acompanhamento educacional e
alimentação saudável.
Indiscutível, portanto, o mérito da proposição em tela, e
Inquestionável a sua natureza assistencial, tanto no que se
refere ao âmbito da saúde como no tocante á esfera da ação
social

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

ng 1.659/93, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.667/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antônio Júlio,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Pingo de Gente, com sede no Município de Belo Horizonte.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Compete-nos agora, na forma regimental, emitir parecer para
o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Creche Comunitária Pingo de Gente é uma entidade que
presta assistência social à criança de 6 meses a 6 anos de
idade, fornecendo-lhe alimentação, educação e assistência
médi co-odontolõgica.
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuno que a
referida entidade seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.667/93, no lg turno, como foi proposto.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.678193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a ASCOM -
Assistência Social Comunitária -, com sede no Município de
1 paba -
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição,
compete-nos emitir parecer sobre a matéria para o lQ turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Tendo como objetivo precipuo a promoção de obras

assistenciais para a comunidade de Ipaba, a entidade vem-se
destacando, principalmente, no trabalho desenvolvido junto a
um segmento multo marginalizado da sociedade: os menores
carentes e viciados em drogas.
Pelo seu meritório trabalho de apoio à iniciativa

governamental para a recuperação desses menores, a entidade
faz jus à declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ
1.678/93. no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.269193

Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

1.269/93, do Deputado Sebastião Costa,
utilidade pública o Centro de Formação
CEFAS -, com sede no Municipio de

Comissão de Educação,

O Projeto de Lei ng
objetiva declarar de
e Ascensão Social -
Mur i aé.
Aprovada a matéria no lg turno, cabe-nos, agora, sobre ela

emitir parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A formação de lideres comunitários. a Organização de
movimentos populares e a realização de cursos de
fundamentação cristã da sociedade são alguns dos propósitos
a que se dedica o Centro de Formação e Ascensão Social -
CEFAS.
Por prestar relevantes serviços à coletividade, a entidade

merece, sem dúvida, ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto
de Lei ng 1.269/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.516/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.516/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, visa a declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Lar Infantil Dorcas - LTD -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma proposta,

compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A referida entidade tem o objetivo de despertar o
interessede crianças e de donas de casa carentes no
tocante á elevação da renda familiar, por meio da execução
de trabalhos manuais. Tal atividade visa, ainda, a diminuir
o índice de marginalidade, uma vez que busca integrar esses
menores à comunidade. Dessa forma, a entidade faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.516/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1. 550/93

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

O Projeto de Lei ng 1.550/93, do Deputado Célio de
Oliveira, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Alterosense -
ARCEA -, com sede no Município de Alterosa.
Tendo sido o projeto aprovado no lg turno, em 9/11/93, sem

emenda, cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para
o 2g turno de deliberação conclusiva, conforme disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço tem orientado suas ações no sentido de
promover a cultura, a arte e o esporte no Município de
Alterosa.
Evidenciado o caráter social da instituição, consideramos

oportuna e merecida a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.550/93, no 2g turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.552193

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

O Projeto de Lei ng 1.552/93, do Deputado Célio de
Oliveira, visa a declarar de utilidade pública o Grupo
Espirita Allan Kardec, com sede no Município de Lavras.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Constitui o objetivo principal da entidade em apreço a

prática da caridade, por meio de contribuições materiais aos
que a ela recorrem, aliada ao estudo e à difusão do
kardec i smo.
Dessa forma, o Grupo Espirita Allan Kardec se faz merecedor

da declaração de utilidade pública.
Conclusão
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Em virtude das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.552/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho; Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.587193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Côssimo Freitas, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Maçônica
Deus, Justiça e Fraternidade, com sede no Municipio de
Passos.
Aprovado o projeto no IQ turno, sem emendas, cabe-nos
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, consoante os ternos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta comissão quando a

matéria foi apreciada no 1Q turno.
De fato, a entidade que se pretende beneficiar é merecedora

do titulo declaratôrio de utilidade pública pelos relevantes
e desinteressados serviços que presta à comunidade de
Passos.

Conclusão
Á vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.587/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.599/93

Comissão de Educação Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Projeto de
Lei ng 1.599/93 visa a declarar de utilidade pública o
Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva - DAJUS -, com sede
no Municipio de Carangola.
O projeto foi aprovado no lQ turno em 9/11/93, sem emendas,
e cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2
turno de deliberação conclusiva, conforme disposições
regimentais.

Fundamentação
O Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva tem por
finalidade congregar os membros do corpo discente da
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangola, defender seus interesses e assistir os estudantes
carentes.
Pelo Importante trabalho que o órgão vem desenvolvendo no
seio da comunidade estudantil, consideramos oportuna e
merecida a declaração de utilidade pública que a proposição
pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.599/93, no 2Q turno.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.
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PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.621/93

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

O projeto de lei 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.
A proposição foi aprovada no lg turno, sem emendas; cabe-
nos, agora, sobre ela emitir parecer para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame realiza trabalho de promoção e

divulgação da arte musical, por meio de palestras, cursos e
audições musicais, o que a faz merecedora do referido
titulo.
Ratificamos, portanto, o posicionamento desta comissão no
lg turno

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

ng 1.621/93, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.635/93

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

A proposição em exame, do Deputado Amilcar Padovani,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação da
Caridade de São Vicente de Paulo, Núcleo 2, com sede no
Municipio de Juiz de Fora.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, compete-nos,

agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela é pessoa jurídica, foi fundada em
29/8/91, e tem como finalidade prestar assistência social a
pessoas carentes. Por essa razão, julgamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.635/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.637193

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

De iniciativa do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de
Lei flQ 1.637/93 visa a declarar de utilidade pública o
Centro Espirita S. Luiz Gonzaga, com sede no Município de
Luminárias.
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Aprovada a proposição no lg turno, cabe-nos agora emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
O Centro Espirita 8. Luiz Gonzaga objetiva a prática e o

estudo da doutrina kardecista, além de exercer atividades de
caráter filantrópico.
Dessa forma, a entidade muito contribui em prol da

coletividade por ela assistida, fazendo jus a ser declarada
de utilidade Pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno,

do Projeto de Lei nQ 1.637/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.090192

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.090/92, do Deputado Marcos Helênio,
que declara de utilidade pública a Associação Feminina do
Sol Nascente, com sede no Município de Ibirité, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.090/92
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Sol

Nascente, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina do Sol Nascente, 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 Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.093192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.093/92, do Deputado Marcos Relênio,
que declara de utilidade pública o Centro de Libertação da
Mulher Trabalhadora, com sede no Município de Ibirité, 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, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.093/92
Declara de utilidade pública o Centro de Libertação da

Mulher Trabalhadora, com sede no Município de Ibirité.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Libertação da Mulher Trabalhadora, 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.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.395/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.395/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Nova Associação do Bairro
São Carlos Borromeu, com sede no Município de Jacui, 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, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.395/93
Declara de utilidade pública a Nova Associação do Bairro

São Carlos Borromeu, com sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Nova
Associação do Bairro São Carlos Borromeu, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.417/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.417/93, do Deputado Wanderley Avila,
que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
Social, 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.417193
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Assistência Social, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.429/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.429/93, do Deputado Mauri Torres, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede no Município de
Dom Silvério, 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 dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.429/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede no Municipio de
Dom Silvério.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q -. Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede
no Municipio de Dom Silvério.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.458/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.458/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que declara de utilidade pública o Centro Cristão
Evangélico Educacional - CCEE -, com sede no Municipio 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.458193
Declara de utilidade pública o Centro Cristão Evangélico
Educacional - CCEE -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Cristão Evangélico Educacional - CCEE -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.464/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.464/93, do Deputado Clêuber Carneiro,
que declara de utilidade pública a Associação das Donas de
Casa de Itacarambi - ADCt -, com sede no Município de
Itacarambi, 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 dada á matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.464193
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. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Donas de Casa de Itacarambi - AOCI -, com sede no
Município de Itacarambi.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.471/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.471/93, do Deputado Milton Sal les,
que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
de Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de Aramirim,
Município de Açucena, 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

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. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Moradores de Aramirim - AMAR -, com sede no Distrito de
Aramirim, Município de Açucena.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.503/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.503/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Creche D Maria Benedita
Santana, com sede no Município de Monte Santo de Minas, 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.503/93
Declara de utilidade pública a Creche D Maria Benedita

Santana, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche O.

Maria Benedita Santana, com sede no Município de Monte Santo
de Minas.
ArU 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
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Belo Horizonte, sábado, 20 de novembro de i993

ATAS

ATA DA 468g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 18 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Oficio nQ 70/93, do Presidente do Tribunal
de Contas - Ofícios diversos - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ngs 1.798 e 1.799/93 - Requerimentos do ng
4.892 ao 4.904/93 - Requerimentos dos Deputados Tarcisio
Henriques e Roberto Amaral - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Política Energética, de Defesa do Consumidor,
de Saúde e Ação Social e da Comissão Especial para Verificar
a Situação dos Conjuntos Habitacionais Construidos no Estado
de Minas Gerais pelos Programas COOPHAB, PAIH, PEP E
PROAREAS. Financiados pela Caixa Econômica Federal -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Roberto Amaral, Antônio Pinheiro e Maria
Elvira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase: Questão de ordem
- Designação de comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda á Constituição nQ 38/93 -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques; deferimento -
Requerimento do Deputado Roberto Amara]; aprovação -
Requerimento ng 4.739/93; aprovação, com a Emenda nQ i - 29
Fase: Palavras do Sr, Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.034/92; aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 3 - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Alolse - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - António Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
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Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Avila -
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.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Edward Abreu, 2Q-Secretário "ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, nas funções

de 1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência;
OFICIOS

NQ 70/93, do Sr. Fued Oib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, comunicando que essa Corte considerou irregulares
os processos que enumera, referentes a termos aditivos ao
contrato celebrado entre a Secretaria de Governo e
Coordenação Política e a SERVIBRÁS - Administração e Locação
de Serviços Ltda., e que determinou sua remessa ao
Ministério Público para as providências legais cabíveis. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
14 da Constituição Estadual, c/c o art. 101. inciso XV, do
Regimento Interno.
Do Sr. José Romualdo Fialho Cronemberger, Prefeito

Municipal de Carmo do Rio Claro, manifestando seu apoio ao
Projeto de Lei nQ 1.639/93. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
1.639/93.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, a respeito de requerimento da Deputada Maria
Elvira (inclusão do Município de Santo Antônio do
Aventureiro no Programa Mutirão), que esse município não
pertence à área de concessão dessa empresa, o que torna
impossível o atendimento do pleito.
Da Sra. Sõnia de Paula Batista Carvalho, Secretária

Municipal de Ação Social, agradecendo a gentileza com que
foi recebida a Guarda Mirim de Cataguases por ocasião de
visita a esta Casa.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, com referência
ao Projeto de Lei ng 1.512/93, comunicando que, consultada a
Secretaria de Educação a respeito da doação de imóvel a ela
vinculado, essa Pasta se manifestou contrária à proposta. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.512/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.798/93
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Altera a Lei no 7.855, de 17 de novembro de 1980.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica alterada a Lei flQ 7.855, de 17 de novembro
de 1980, acrescentando-se o seguinte 90 ao seu art. 8g:
"Art. 8Q - ............................ 

......... .........9g - Para a concretização do disposto rio "caput" deste
artigo, aplica-se o disposto no art. 202 da Constituição
Federal -
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1993-
Hely Tarquinio
Justificação: A Constituição Federal resolveu, após uma
longa luta de segurados da Previdência Social, uma antiga
polêmica, com a extensão, tanto para a atividade pública
como para a particular, da aceitação do tempo de serviço
prestado em uma e outra, compensando-se financeiramente as
instituições previdenciãrias, podendo o segurado aposentar-
se na última atividade em que se encontrar. A Constituição
Federal, como lei maior, deve ser aplicada em todos os
setores.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.799193
Dá a denominação de Jerônimo Heitor de Assumpção à estrada
que liga a BR-153 ao Distrito de Aparecida de Minas, no
Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica denominada Jerônimo Heitor de Assumpção a

estrada que liga a BR-153 ao Distrito de Aparecida de Minas,
no Município de Fruta].
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1993.
Anderson Adauto
Justificação: A comunidade de Fruta] muito deve à memória

de Jerônimo Heitor de Assumpção pelo incansável trabalho por
ele desenvolvido em favor do município e da região.
Produtor rural dos mais ativos e empreendedores, soube

conduzir com dedicação e proficiência a atividade pecuária
iniciada por seu pai, que importara da Índia os mais puros
exemplares de gado gir, da raça zebu, formando um dos
rebanhos mais selecionados do Pais.
Foi Vereador por três legislaturas consecutivas e
desenvolveu excelente trabalho em favor do Município de
Fruta]. Teve participação ativa no movimento pela elevação
do povoado de Aparecida de Minas á categoria de distrito e
em intensa e vitoriosa campanha em favor da construção de
inúmeras estradas na região.
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Destacou-se também pelo trabalho em favor da implantação do
sistema de telefonia rural no Município de Fruta], antes que
esse serviço viesse a ser assumido pela CT8C.
Um dos importantes marcos de sua atividade política foi a
fundação do Parque de Exposições Os Pioneiros, que presidiu
com grande dedicação.
Notabilizou-se na sua cidade e em toda a região pela ação
vigorosa em favor da autêntica música sertaneja,
contribuindo decisivamente para o sucesso de duplas como
Wandeirante e Zé Batista. autores e primeiros intérpretes de
"Fuscão Preto"; de Creone, que integra o Trio Parada Dura, e
do frutalense César Ribeiro.
Jerõnimo era um dos políticos mais benquistos de sua

cidade, e a sua alegria contagiante lhe propiciou um grande
número de amigos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.892/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica no Município de Carmo do
Cai uru.
Ng 4.893/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica no Município de Bocaina de
Minas.
Ng 4.894/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica no Município de Raposos.
Ng 4.895/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica no Município de Itaguara.
Ng 4.896/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica no Município de Ritápolis.
NQ 4.897/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas a que sejam liberados
recursos para a expansão do sistema de distribuição de
energia elétrica no Município de São Sebastião do Oeste.
Ng 4.898/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas a que sejam liberados
recursos para a expansão do sistema de distribuição de
energia elétrica no Município de Bom Jesus do Galho.

 

NQ 4.899/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando sela formulado apelo ao Governador do Estado e
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ao Presidente da CEMIG com vistas a que sejam liberados
recursos para a expansão do sistema de distribuição de
energia elétrica no Município de Piracema.
NQ 4.900/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMrG com vistas a que sejam liberados
recursos para a expansão do sistema de distribuição de
energia elétrica no Município de Ipatinga. (- Distribuídos á
Comissão de Política Energética.)
NO 4.901/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de um telefone público na Escola Estadual
Governador Magalhães Pinto, no Município de São Sebastião do
Oeste. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.902/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
povo e as autoridades de Itapecerica pela passagem do 204o
aniversário de emancipação político-administrativa do
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 4.903/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente da SUDENOR e ao
Coordenador da CEDEC com vistas á perfuração e ao
equipamento de um poço artesiano na Fazenda da Baixa do
Rego, no Município de Lagoa dos Patos. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
NQ 4.904/93, do Deputado Roberto Carvalho, pedindo seja
solicitada ao Tribunal de Contas relação das entidades que
se encontram em situação irregular junto à SETAS, bem como
esclarecimentos quanto às providências tomadas para sanar
tais irregularidades. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja apensado

ao Projeto de Lei ng 1.338/93 o projeto do Governo que trata
do Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, objeto da
Mensagem ng 383/93.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da CODEVASF com vistas á aceleração do
processo burocrático para que se coloque em concorrência
pública, ainda em 1993, a área do Projeto Jaiba que
corresponde a 10.0001ha de terras irrigadas.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Energética, de Defesa do Consumidor, de Saúde e
Ação Social e Especial para Verificar a Situação dos
Conjuntos Habitacionais Construídos no Estado de Minas
Gerais pelos Programas COOPHAB, PAIH, PEP e PRDÃREAS,
Financiados pela Caixa Econômica Federal.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Roberto Amaral,

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 23 parte da reunião, com a la fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
Com a palavra pela ordem, o Deputado Antônio Carlos

Pere i ra -
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Há mais de uma semana,
apresentamos vários requerimentos, e um deles solicitava
informações que estão na órbita da Assembléia Legislativa-
0 primeiro requerimento foi deferido de imediato pela
Presidência, que o encaminhou à Comissão de Fiscalização
Financeira. Nós fomos à comissão, que nos informou estarem
os documentos de posse da administração da Casa. A
administração da Casa, por sua vez, nos informou que a
documentação se encontrava com o Deputado Ermano Batista, na
qualidade de coordenador da comissão, encarregado de
acompanhar as investigações junto ao Ministério Público.
Ontem, fizemos contato, por telefone, com o Deputado Ermano
Batista, que disse não ter consigo nenhum documento.
Gostaria de lembrar que, para além dos dispositivos
constitucionais, o nosso Regimento Interno, no art. 44,
inciso V, diz com todas as letras que é direito dos
Deputados examinar documentos existentes nos arquivos desta
Assembléia.
O inciso VII também diz que é direito dos Deputados a
utilização dos serviços da Secretaria da Assembléia para
fins relacionados com o exercido do mandato. Isso me parece
que se enquadra. Por fim, o inciso IX diz que também é
direito dos Deputados retirar, mediante recibo, documentos
dos arquivos ou da biblioteca da Assembéia Legislativa.
Nós estranhamos, pois há mais de uma semana foram
solicitados alguns documentos que são da Assembléia,
portanto, documentos públicos, e, até agora, não chegaram às
nossas mãos. O que houve foi uma informação de procurar.
Reitero aqui que não pedimos informação de procurar, mas
simplesmente uma informação.
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a informar ao
ilustre Deputado que já solicitou da assessoria informações
a respeito de onde se encontra o requerimento em questão.
Tão logo esteja de posse das informações, dará ciência ao

Deputado.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição ng 38/93, de autoria do Governador do Estado,
que acrescenta à Constituição de Minas Gerais o art. 299.
Pelo BMRD: efetivos - Deputados Tarcísio Henriques,
Bonifácio Mourão, Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Eduardo Brás, Jaime Martins, Roberto Amaral, Alvaro
Antônio, José Bonifàcio, José Braga e Ronaldo Vasconcel los;
suplentes - Deputados Bernardo Rubinger, Mauri Torres, José
Renato, Arnaldo Canarinho, Péricles Ferreira, Sebastião
Costa, Maria Olivia, Célio de Oliveira, Miguel Barbosa,
Ibrahim Jacob e José Leandro; pelo PP: efetivos - Deputados
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Glycon Terra Pinto e Hely Tarquinio; suplentes - Deputados
João Marques e Wellington de Castro; pelo PT: efetivos -
Deputados Gilmar Machado e Antônio Fuzatto; suplentes -
Deputada Maria José Haueisen e Deputado Antônio Carlos
Pereira.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Politica Energética, Hídrica e Minerária - eleição do
Deputado Ailton Vilela para Vice-Presidente dessa comissão;
pela Comissão de Defesa do Consumidor - aprovação dos
Requerimentos ns 4.821/93. do Deputado José Maria Pinto, e
4.827/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Requerimentos ngs
1.200/92, do Deputado José Ferraz, 1.536/93, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, e 4.826/93, dessa comissão; pela
Comissão Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos no Estado de Minas Gerais pelos
Programas CDOPHAB, PAIH, PEP e PRDAREAS, Financiados pela
Caixa Econômica Federal - ausência dos membros da comissão
no dia 19/11/93, quando estará em Betim.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcisio
Henriques, que solicita seja o Projeto de Lei nQ 1.612/93,
do Governador do Estado, que trata do Fundo Para a Infância
e Adolescência - FIA -, objeto da Mensagem nQ 383/93,
anexado ao Projeto de Lei ng 1.338/93. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso XIII do art.
244 do Regimento Interno.
Requerimento do ilustre Deputado Roberto Amaral, em que
solicita que a Casa envie expediente ao Presidente da
CDDEVASF, Dr. Airson Bezerra Lúcio, solicitando que aquela
companhia acelere o processo burocrático e coloque em
concorrência pública, ainda em 1993, a área do Projeto Jaiba
que corresponde a 10.0001ha de terras irrigadas. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento nQ 4.739/93, do Deputado Marcos Helênio, em
que pede informações ao Presidente da CEMIG acerca das
providências tomadas pela referida empresa para cumprimento
do disposto na lei federal que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com a
Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta

os Projetos de Lei ns 1.447/93, 1.494/93 e 1.768/93, em
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virtude de sua apreciação na reunião extraordinária de hoje
de manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.034/92, do Deputado Jorge Eduardo, que institui o
Programa Estadual de Crédito Educativo 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 aprovação do
projeto, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a
Emenda no 2, que apresentou. A Comissão de Defesa do
Consumidor opinou pela aprovação do projeto, com a Emenda n
1, da Comissão de Justiça; com a Emenda nQ 2. da Comissão de
Fiscalização Financeira, e com a Emenda nQ 3, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Educação, que opina pela rejeição da Emenda n
4. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas do nQ 1 ao 3, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n
4. que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado no lQ turno o Proeto de Lei n
1.034/92, com as Emendas do nQ 1 ao 3. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não há" quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos. Então, eu pediria que encerrasse, de
plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Romeu Queiroz. A Presidência encerra a presente
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 19, ás 9 horas. Levanta-se a reunião,

ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 15/91,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO, QUE DA NOVA
REDAÇÃO AO f 2Q DO ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia doze de maio de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho iri
os Deputados Geraldo da Costa Pereira e Bernardo Rubinger
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Tarcísio
Henriques e Cõssimo Freitas, por indicação da Liderança do
PMDB), Mauri Torres, Adelmo Carneiro Leão, Maria José
Hauelsen, Márcio Miranda, Wilson Pires, Agostinho Patrus (na
vaga destinada ao PFL), Francisco Ramalho, Ambrõsio Pinto
(substituindo este á Deputada Elisa Alves, por indicação da
Liderança do PRS). José Leandro (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PL),
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Edward Abreu (substituindo este á Deputada Maria Olivia, por
indicação da Liderança do PTB) e Ibrahim Jacob, membros da
comissão supracitada. Na ausência do Deputado Jorge Hannas,
o Deputado tbrahim Jacob assume a Presidência e. havendo
número regimental, declara abertos os trabalhos, informando
ter a reunião a finalidade de apreciar o parecer para o 2g
turno do Relator, Deputado Márcio Miranda, sobre a proposta
de emenda em referência. A Presidência solicita ao Deputado
Bernardo Rubinger que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Com a palavra, o Deputado Márcio Miranda , que
emite parecer pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ng 15/91, na forma do vencido no lQ turno.
Registram-se as presenças dos Deputados Gilmar Machado,
Antônio Fuzatto e Baldonedo Napoleão. Na fase de discussão,
os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Francisco Ramalho, Maria
José Haueisen, Wilson Pires e Gilmar Machado manifestam-se
favoráveis ao parecer do Relator, enquanto que os Deputados
Agostinho Patrus, Mauri Torres, Edward Abreu e José Leandro
se posicionam contrariamente ao parecer do Relator, alegando
o inconveniente dessa interferência no Orçamento do Estado.
A Deputada Maria José Haueisen requer vista do parecer, nos
termos do art. 136 do Regimento Interno, solicitação
deferida pela Presidência, o que prejudicou a leitura e a
votação do requerimento do Deputado Bernardo Rubinger
pedindo o encerramento da discussão. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Tarcísio Henriques - Adelmo
Carneiro Leão - Gilmar Machado - Márcio Miranda - Cõssimo
Freitas - Bernardo Rubinger - Jaime Martins - Célio de
Oliveira - Edward Abreu - Emano Batista - Francisco
Ramalho.
ATA DA 589 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 vinte e seis de
outubro 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). Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Ermano Batista e
Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Bonifácio Mourão, Bernardo Rubinger (substituindo
este ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança
do PRS), Baldonedo Napoleão (substituindo o Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BRD), João
Marques e Geraldo Rezende, membros da Comissão de
Administração Pública; e Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques e Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda
à leitura da ata dareunião anterior que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
esclarece que a reunião se destina a apreciar o parecer do
Relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Roberto Amara], sobre o Projeto de
Lei no 1.704/93, - no lg turno, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento
dos valores dos vencimentos dos servidores do Instituto de
Florestas - JEF -, do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMÃ -, da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RIJRALMINAS - e dá outras
providências. Á Presidência passa a palavra ao Deputado
Roberto Amaral, que emite seu parecer e conclui pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1. Discutido e votado,
ê aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Homero Duarte - Maria José
Haueisen - Alvaro Antônio - Bernardo Rubinger - Roberto
Amaral - Dilzon Melo - Célio de Oliveira - Ermano Batista -
Sebastião Costa. . -
ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas do dia quatro de novembro 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 esclarece que a reunião tem por
finalidade discutir as propostas de emendas de autoria desta
comissão para o Orçamento de 1994. O Presidente solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente passa à discussão
e à votação de proposições de autoria da comissão e
apresenta requerimento do Deputado Ivo José, que solicita a
vinda do Dr. Marcos Faria, Presidente da BMB - Belgo Mineira
Bekaert - Artefatos de Arame Ltda. , do Dr. François Moyen,
Presidente do Grupo Belgo Mineira, e do Sr. Vander Lúcio
Andrõnico, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas e Material Elétrico de Vespasiano e
Lagoa Santa, para discorrerem sobre a suspensão de 9
dirigentes sindicais e a demissão de aproximadamente 50
trabalhadores, ocorrida no dia 18 de outubro próximo
passado. Submetida a votação, é a proposição aprovada. Ato
continuo, o Presidente submete a apreciação da comissão
sugestões de emendas ao Orçamento do Estado relacionadas com
diversas entidades civis. A comissão delibera formalizá-las
e encaminhá-las à comissão competente. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a quinta audiência pública
desta comissão, a ser realizada no próximo dia 18, às
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141h30min, com a finalidade de se ouvirem os representantes
da BMB - Belga Mineira Bekaert - Artefatos de Arame Ltda.
sobre a suspensão e a demissão, já referidas, de dirigentes
sindicais e trabalhadores, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - José
Braga - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Ivo José.
ATA DA 124 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às quinze horas do dia nove de novembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e Jorge Eduardo
(este substituindo o Deputado Mauri Torres, por indicação da
Liderança do BRD), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, o Presidente dá ciência aos parlamentares de
artigo publicado no jornal "Folha de S. Paulo" sob o titulo
"Ciência e Política no Brasil", enviado a esta comissão pelo
Dr. Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor Cientifico da Fundação
de Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -,
de autoria do Senador Marco Maciel, que faz reflexões sobre
o citado tema. Em seguida, solicita ao Deputado Gilmar
Machado que faça a leitura de correspondência recebida 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 -' com cópia de
expediente encaminhado ao Governador do Estado, no qual
aborda problemas gerenciais e administrativos no Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC. Logo após, o Presidente
passa a palavra aos Deputados que queiram fazer proposições.
O Deputado Gilmar Machado sugere que a comissão encaminhe o
mencionado documento ao Presidente da Assembléia para que
envide esforços, junto ao Governo do Estado, a fim de
encontrar solução para os fatos relatados, e, ainda, para
que destes se dê ciência ao Plenário da Casa. A comissão
delibera pela aprovação da proposta do Deputado Gilmar
Machado nos termos em que é apresentada. Em seguida, o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento mediante o
qual requer sejam convidados o Diretor da FAPEMIG,
representantes da UFMG, da FIEMG e da UEMG, o Secretário-
Geral do Ministério da Ciência e Tecnologia, Dr. José Paulo
Silveira, e a Deputada Federal Sandra Starling, para
discutirem, nesta comissão, em audiência pública, a nova Lei
de Incentivos Fiscais da União, regulamentada pelo Decreto
nQ 8.661, de 5/10/93. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993-
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Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - José Laviola -
Ivo José - Márcio Miranda.
ATA DA lg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAR, NA CIDADE DE BETIM, AS APURAÇÕES ACERCA DO
EXTERMÍNIO DE MENINOS DE RUA
As dezessete horas e quinze minutos do dia dez de novembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Maria Olivia e
Antônio Pinheiro, membros da comissão supracitada. Está
presente também o Deputado Roberto Carvalho. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os
Srs. Geraldo Granja Filho, membro do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos; Luiz Fernando Pereira Mendes, membro do
Comitê de Combate à Fome; Maria Tereza Lara, Vereadora;
Maria da Conceição Rezende Rios, membro do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente; e o Frei Flávio da
Silva Vieira, da Paróquia de São Francisco, moradores da
cidade de Betim, integrantes do grupo que fez a denúncia da
qual originou-se esta comissão. Convida-os a tomar assento à
mesa e passa a palavra aos convidados que, cada um por sua
vez, fazem sua exposição, dando esclarecimento a respeito
dos três assassinatos ocorridos em Betim. , Após as
exposições, a Presidência abre a discussão. E realizado
amplo debate entre os convidados e os Deputados presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após a discussão, o
Presidente indaga se há alguma proposição a ser apresentada.
A Deputada Maria Olivia, com a palavra, apresenta
requerimento no qual solicita que sejam convidados a
participar de uma reunião desta comissão os Béis. Elbert
Geraldo Barros de Faria e João Bosco Rodrigues,
respectivamente. Delegado e Delegado Adjunto da 8a Delegacia
Seccional de Betim, e Marco Túlio Fadeu Andrade, Delegado
Titular do 4g Distrito de Betim, responsáveis pela apuração
dos crimes. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Roberto Carvalho apresenta requerimento
solicitando que seja enviado oficio ao Corregedor-Geral de
Policia Civil, Dr. França Tavares, com o fim de pedir que
seja remetida a esta Casa toda a documentação constante na'
sindicância administrativa, aberta por aquele órgão para
apurar a denúncia da existência de um grupo de extermínio de
meninos de rua em Betim. Colocada em votação, a proposição é
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e os valiosos subsídios
prestados a esta comissão; agradece também o comparecimento
dos parlamentares, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Adelrno Carneiro Leão, Presidente - Maria Olivia - Antônio

Pinheiro.
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ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERÁRIA
Às dez horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Ailton Vilela e Hely
Tarquinio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás, declara
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem por
finalidade eleger o Vice-Presidente da comissão, em
substituição ao Deputado Paulo Pettersen. O Presidente
solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e
convida o Deputado Hely Tarquínio para atuar como
Escrutinador. Feita a votação, o Deputado Aílton Vilela é
eleito por três votos. O Presidente, Deputado Eduardo Brás,
empossa o Deputado Atiton Vilela como Vice-Presidente da
comissão. Em seguida, o Deputado Ailton Vilela agradece os
votos recebidos e a confiança nele depositada. 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.
Saia das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Eduardo Brás. Presidente - Hely Tarquinio - Ailton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.579/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, a proposição em tela
visa a autorizar o Poder Executivo a anistiar faltas ao
serviço em decorrência de movimento grevista.
Inicialmente. a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria e lhe apresentou o Substitutivo no
1.
Em seguida, em decorrência de requerimento, passou a
projeto a tramitar em regime de urgência-
Distribuída a matéria á Comissão de Administração Pública,
esta opinou por sua aprovação, na forma do referido
substitutivo.
Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, aperfeiçoada com o referido
substitutivo, não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação. A matéria tem como
finalidade anistiar as faltas do servidor público em greve,
no periodo que menciona, para efeito de contagem de tempo
destinada à concessão de :aosentadoria e outros direitos,
não sendo seu objetivo a 'aceposição financeira referente
àquele período. Dessa f6rffla, o projeto em apreço não
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acarreta ônus adicional para os cofres públicos, não havendo
nenhuma repercussão no Orçamento do Estado- A medida em
comento merece, assim, prosperar nesta Casa.

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

Lei nQ 1.579/93, na forma do Substitutivo flQ 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993-
Roberto Amara], Presidente e Relator - João Marques -

Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.661193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei

em epígrafe declara de utilidade pública a Associação Rural
de Assistência á Infância, com sede no Município de Berilo.
Publicado em 23/9/93, o projeto foi submetido á apreciação
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade-
0 projeto, vem, agora, a esta comissão, para o lg turno de

deliberação conclusiva,
Fundamentação

Trata-se de entidade sem fins lucrativos e de natureza
filantrópica, voltada para o amparo á infância, mediante a
promoção do bem-estar da família.
Para tanto, a Associação busca desenvolver qualquer obra ou
atividade que se enquadre nas suas finalidades sociais,
quais sejam as de educação, saúde, saneamento e habitação,
dentre outras.
E indiscutível, portanto, o mérito do projeto de lei em
tela, que busca declarar a Associação Rural de Assistência à
Infância entidade de utilidade pública.

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

Lei ng 1.661/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.768/93

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

Orçamentária
- Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 401/93, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa, para ser objeto de exame
e deliberação, o Projeto de Lei no 1.768/93, que dispõe
sobre a sistemática de classes e a tabela de .vencimentos dos
servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff.
Com fulcro no art. 69 da Constituição do Estado, o Chefe do
Executivo solicitou urgência para a apreciação da matéria.
Nesse passo, atendendo à solicitação governamental, o
projeto em tela será apreciado em reunião conjunta das
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comissões competentes, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.
Preliminarmente, compete a esta Comissão de Constituição e

Justiça o exame da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade da proposição, que fazemos nos termos abaixo.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo instituir a
sistemática de classes do Quadro de Pessoal da Fundação
Helena Antipoff, com suas respectivas funções, bem como
recompor os valores dos vencimentos correspondentes segundo
o nível de escolaridade dos servidores do referido órgão.
Saliente-se o disposto no parágrafo único do art. lg do
projeto sob comento, uma vez que trata da incorporação da
gratificação de apoio ao Executivo, instituída pelo art. 5g
da Lei ng 10.364, de 27/12/90, e define os índices de
reajustamento de janeiro e fevereiro, concedidos por meio da
Lei flQ 11.091, de 4/5/93, já incluídos nos valores
constantes no anexo que acompanha a proposição.
A Carta Estadual mineira, segundo se infere do seu art. 61,
VIII, atribui a esta Casa Legislativa o exame das matérias
que dispõem sobre criação, transformação e extinção de
cargo, emprego e função públicos nas administrações direta,
autárquica e fundacional e fixação de remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Outra norma a se observar é a do art. 66, III, "b°, do
texto constitucional, que estabelece ser da competência
privativa do Governador do Estado a inauguração do processo
legislativo no que concerne á matéria acima destacada.
Vê-se, pois, que, no tocante ás formalidades exigidas pelos

dispositivos constitucionais citados, o projeto em pauta não
padece de inconstitucionalidade.
Cabe lembrar que as normas que versem sobre as
administrações públicas direta, indireta e fundacional,
notadamente no que se refere aos servidores públicos,
sujeitam-se ao princípio da legalidade, estabelecido pelo
art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 13 da Carta
mineira.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.768/93-
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa, Relator -

Ermano Batista - Célio de Oliveira.
II - Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe contém a sistemática de classes e a tabela de
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
HelenaZAntipoff.

V Publicada em 6/11/93, foi a proposição, com
tramitação em regime de urgência e em reunião conjunta de
comissões, conforme solicitação de seu autor, distribuída a
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esta Comissão de Administração Pública para, nos termos do
art. 195, c/c os arts. 220 e 103, 1, "a receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A crescente complexidade das relações sociais no mundo
moderno exige do poder público respostas ágeis e eficientes
para as demandas oriundas da sociedade civil. Para a
consecução dos seus objetivos precipuos na realização do bem
comum, o Estado deve adaptar-se a novas formas de
gerenciamento da "res publica".
Acentua-se, assim, a importância das entidades que integram
a administração indireta, relacionadas no lQ do art. 14 da
Constituição mineira, as quais, por sua maior flexibilidade
decisória, podem, com mais presteza, responder aos anseios
sociais.
A definição da sistemática de classes, com o agrupamento de
funções segundo o nivel de escolaridade, complementando o
Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff, deve ser
considerada como de relevante interesse para a administração
pública, tendo em vista que, no Anexo IX da Lei no 10.623,
de 16/1/92, estão definidos apenas os cargos de provimento
em comissão e recrutamento amplo, restando, portanto, as
funções de natureza executiva, que são, neste momento,
objeto de regulamentação legislativa. A politica de pessoal
dos servidores, que tem suas diretrizes definidas no lg do
art. 30 da Carta Estadual, não se desvincula do restante das
atividades administrativas e, ao ser implementada, no âmbito
da administração indireta, contribui para que sejam melhor
atendidos os objetivos a que fizemos alusão anteriormente
neste parecer, quais sejam o da eficácia e o da presteza nas
respostas ás demandas sociais.

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

Lei no 1.768/93.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Alvaro Antônio, Relator -
José Renato - Dilzon Melo - Ermano Batista - Sebastião
Costa.

III - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
contém a sistemática de classes e a tabela de vencimento dos
servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff.
Publicado em 6/11/93, vem o projeto, agora, a esta comissão
para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário para a sua aprovação.
Tem-se como objetivo estabelecer a sistemática de classes e

a tabela de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal
da Fundação Helena Antipoff, não constituindo tal disposição
nenhum prejuizo financeiro para o Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.768/93 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Roberto Amara] - José Renato.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.280193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em

epigrafe modifica o art. 2Q da Lei nQ 10.083, de 28/12/89.
No lQ turno, foi o projeto aprovado, na forma apresentada.

Vem, agora, a esta comissão para nova apreciação.
Fundamentação

Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, o
projeto em tela não apresenta nenhum óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.

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

ng 1.280/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator -

Bernardo Rubinger - Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira
- João Marques.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.321/93

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

A proposição em análise, de autoria do Deputado Aílton
Vilela, tem por finalidade declarar de utilidade pública o
Grémio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com
sede no Municipio de Três Corações.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, o projeto volta a
ser objeto de exame desta comissão, para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro é
uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a promoção cultural e social de seus associados e
familiares, além da prática da beneficência, sempre que se
fizer necessário.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.321/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993,
Francisco Ramalho, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.321/93

Declara de utilidade pública o Grémio Recreativo Escola de
Samba Acadêmicos do Morro, com sede no Municipio de Três
Corações,
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no
Município de Três Corações
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.501/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, a proposição em epigrafe dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria daquele órgão, inclusive inativos, e dos
integrantes do Quadro Especial de Pessoal e dá outras
providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do n
1 ao 3.
Agora, volta a proposição a esta comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
proposição sob comento não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. As despesas com
sua execução correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Tribunal de Contas, não havendo impacto no
Orçamento do Estado. A medida merece, portanto, prosperar
nesta Casa

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1-501/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões. 18 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Jaime Martins - Antônio Carlos Pereira.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NO 1.501193

Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
e dos níveis de vencimentos do Quadro de Pessoal dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, inclusive inativos, e dos integrantes do
Quadro Especial de Pessoal e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Os valores dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal ficam reajustados, a partir de lQ de maio de 1993,
pelo percentual uniforme e universal de 40% (quarenta por
cento), incidente sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1993-
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Parágrafo único - O valor resultante do disposto no "caput"
deste artigo é acrescido de uma parcela fixa, Igualmente
universal, de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros), na forma estabelecida nos Anexos de 1 a V desta
lei.
Art. 2Q - Na aplicação da nova estrutura a que se refere o
Anexo 1 desta lei, caso o servidor fique posicionado em
nível que não corresponda ao nível e ao padrão de que era
detentor, perceberá, a titulo de vantagem pessoal, a
diferença entre o valor a que teria direito na nova tabela e
aquele correspondente ao seu padrão.
Parágrafo único - A vantagem pessoal prevista neste artigo

se extinguirá com a ocorrência de progressão ou promoção que
venham a elevar o valor a que corresponde o padrão.
Art. 3Q - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993

aplica-se, a partir de lg de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Art. 4Q - Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas,
inclusive inativos, o disposto na Lei ng 11.115, de 16 de
junho de 1993.
6 lg - Fica o Tribunal de Contas autorizado a estender aos

seus servidores, mediante resolução, nos mesmos índices e
datas de vigência aplicados aos servidores do Poder
Executivo, o reajuste quadrimestral e as antecipações
bimestrais de que trata o art. 7g da lei referida neste
artigo.

2g - As demais normas da política remuneratória prevista
na Lei ng 11.115, de 16 de junho de 1993, as
reclassificações de cargos, as alterações em percentuais de
gratificação e outras transformações na remuneração dos
servidores do Tribunal de Contas serão objeto de projeto de
lei de iniciativa do Tribunal de Contas.
Art. 5g - Aos servidores efetivos do Tribunal de Contas é

garantido, no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão 8
(oito) da tabela de símbolos e vencimentos correspondente ao
cargo ocupado.
Art. 6g - A vantagem a que se referem os arts. 17, inciso
1, da Resolução ng 8, de 13 de agosto de 1974; So, da Lei ng
10.292, de 2 de outubro de 1990; e 15, da Lei nQ 10.858. de
5 de agosto de 1992, é devida ao servidor que cumprir,
durante o mês, integralmente, a jornada de trabalho fixada
em resolução do Tribunal de Contas.
Art. 7o - A partir de lg de maio de 1993, os cargos de
Supervisor V, TC-CH-01; Assistente Administrativo de
Gabinete, TC-EX-03; Analista de Registros Funcionais, TC-EX-
04; e Secretário da Revista do TCMG, TC-EX-05, ficam
posicionados no padrão TCIJ-22.
Art. 8g - O valor do abono-família é fixado em Cr$
15.000,00 (quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 9g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. lo - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 20/11/93.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.504193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei 
no 

1.504/93. do Deputado Côssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação da Mulher
Gloriense - AMGLO -, com sede no Município de São João
Batista do Glória, 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 a aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.504/93
Declara de utilidade pública a Associação da Mulher
Gloriense - AMGLD -, com sede no Município de São João
Batista do Glória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Mulher Gloriense - AMGLO -, com sede no Município de São
João Batista do Glória-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P4Q 1.589/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.589/93, de autoria do Governador do
Estado, que cria a Medalha de Mérito Intelectual na Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a Lei ng 200,
de 8/10/37, 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado-

PROJETO DE LEI No 1.589/93
Cria a Medalha de Mérito Intelectual na Policia Militar do
Estado de Minas Gerais e modifica a Lei no 200, de 8 de
outubro de 1937.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica criada 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.
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Parágrafo único - As especificações da medalha, a data de
entrega, e as condições e particularidades de sua concessão
constarão em regulamento aprovado por decreto do Governador
do Estado.
Art. 2 - O art. lQ, e o " caput " e os § lQ e 2Q do art. 4Q

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

Mérito Militar, destinada a distinguir e premiar militar
efetivo dessa corporação.
Art. 4Q - Compete ao Governador do Estado, à vista de
relação apresentada pelo Comando-Gera] da Polícia Militar, a
concessão da Medalha, que será cunhada em metal brônzeo,
prateado ou dourado, conforme se destine, respectivamente, a
militar que conte 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) anos
de efetivo serviço na corporação.

lg - Para a organização da relação a que se refere o
artigo, o Comandante-Geral da PolíciaMilitar nomeará
comissão de oficiais superiores, que será secretariada pelo
oficial de menor posto ou mais moderno, incumbida de
examinar a fé-de-oficio ou a Nota de Prêmios e Castigos do
militar que se cogita agraciar.

2 - Além de contar o tempo de serviço mencionado neste
artigo, deverá o militar preencher outras exigências
estabelecidas em regulamento.".
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. £IQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cõssimo Freitas, Relator -

José Renato - José Maria Pinto.
PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 66193 DO TRIBUNAL DE CONTAS

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

o Tribunal de Contas enviou o Ofício ng 8.207/CAEC/93 a
esta Casa, datado de lg/7/93, solicitando a sustação dos
efeitos do 1 Termo Aditivo ao convénio celebrado entre a
Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas, nos termos do disposto no lg do art.
76 da Constituição Estadual.
o referido termo aditivo, que alterava a Cláusula Segunda,
item II, do convênio, incluindo, nas obrigações da
Prefeitura, o pagamento de aluguel residencial para o
Delegado da cidade, foi considerado irregular, por
extrapolar o objeto do convênio inicial, bem como por
contrariar o disposto na Súmula 14 daquela Corte.

Fundamentação
Constata-se, a partir da análise dos referidos
instrumentos, que, realmente, o 1 Termo Aditivo extrapola o
objeto do convênio, além de contrariar a Súmula 14 do
Tribunal de Contas, que assim preceitua;
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"É vedada a concessão, pelo município, de ajuda de custo ou
de qualquer vantagem pecuniária para delegado de polícia,
que é servidor do Estado e por ele remunerado
Todavia, o prazo de vigência de ambos os instrumentos, que
era de 2 anos, a partir de 2/5/91, expirou em 2/5/93. Cabe
ressaltar que o ofício do Tribunal de Contas somente foi
encaminhado á Assembléia em iQ/7/93.
Finalmente, consta, no voto do Relator do Tribunal de
Contas, que foi encaminhada denúncia ao Ministério Público
para as medidas legais cabiveis.
Portanto, entendemos ser intempestiva qualquer ação da
Assembléia com vistas a atender à solicitação feita pelo
Tribunal de Contas, uma vez que o objeto a ser sustado
deixou de existir.

Conclusão
Em vista do exposto, sugerimos a devolução do processo ao

Tribunal de Contas.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Costa, Relator -

Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

639 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/11/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras Deputadas, sinceramente não pretendia fazer
uso da palavra na reunião de hoje, mas, diante da enorme
lista de adjetivos que o Deputado Ermano Batista conseguiu
elencar desta tribuna, não me restou outra alternativa. Eu
quero registrar,neste momento, que isso é muito positivo, é
necessário, algumas vezes, e é até corajosa a posição do
Deputado Ermano Batista. Solidariedade é um valor que anda
meia escasso no nosso Pais. Então, há que se reconhecer que
a solidariedade manifestada aqui ao ex-Deputado e atual
Prefeito de Congonhas Guálter Monteiro tem lã seus aspectos
positivos.
Agora, não era possivel, não é possível, não é aceitável
neste momento nós não nos pronunciarmos, pelo menos, a
respeito de algumas incorreções que verificamos na fala do
Deputado Ermano Batista. Em primeiro lugar, devo dizer que
não há e não houve nenhuma retratação de nossa parte - vou
deixar isso muito claro - em que pese ao Deputado Ermano
Batista nos ter elogiado por termos subido à tribuna e feito
uma retratação. Em nenhum momento, a nossa Bancada, a nossa
Liderança - isso deixo bem grifado - acusou o Deputado Jaime
Martins, o Deputado Ibrahim Jacob e o ex-Deputado Guálter
Monteiro de corrupção. E necessário que isso fique bem
claro. O que nós colocamos, o que nós afirmamos são fatos.
Sob o nosso ponto de vista, eles não são corretos. Insisto
em que não era nosso objetivo voltar à tribuna, mas já que
fomos provocados, vamos ter de fazê-lo e vamos ter de.
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novamente - se bem que não é ruim, é positivo num Pais sem
memória - retomar os fatos. Isso é necessário.
Fato nQ 1: Quanto ao Deputado Jaime Martins - o Deputado

está presente no Plenário, e eu insisto em dizer que não
levantei nenhuma suspeita de corrupção sobre ele, O que foi
informado, e é fato, é que existe uma fundação cujo título é
Fundação Jaime Martins, que é presidida pelo filho do
Deputado, Jaime Martins Filho, que recebe subvenção social,
que recebe recurso público, e isso é um fato. De posse
dessas subvenções sociais, entre outras atividades - algumas
delas são motivo até de aplausos - está, hoje, montando uma
empresa de televisão, uma fundação. Há notas fiscais
atestando claramente que a Fundação Jaime Martins adquiriu
antenas e equipamentos de televisão. Isso são fatos! Não há
de nossa parte nenhuma decorrência a partir desses fatos,
mas teremos que discutir esses fatos.
Fato nQ 2: Quanto ao Deputado Ibrahim Jacob - O Deputado
também se encontra neste Plenário e, semana passada, ocupou
a tribuna, fez um extenso, demorado, cuidadoso, criterioso
relato sobre todas as suas atividades. Há um fato que, sob o
nosso ponto de vista, não caracteriza corrupção, mas tem de
ser discutido sim! E o que diz respeito ao tráfico da coisa
pública, do recurso público. A entidade é presidida pelo
Deputado Ibrahim Jacob. isso é fato. Ele assumiu isso aqui.
E é presidida, repito, pelo próprio Deputado! Ou seja, o
recurso de subvenção social sai da Assembléia Legislativa e
vai para uma fundação, que é uma entidade assistencial, com
fundamentos filantrópicos, mas que é presidida pelo próprio
Deputado?!
Essa discussão a Assembléia tem que fazer. E um fato. Eu
questionaria, sob o ponto de vista técnico: o Deputado
afirmou aqui que o hospital que está sendo construído em Ubá
não conta com recursos da subvenção social e sim de um
convênio assinado com a Secretaria da Saúde. Eu perguntaria
aos membros da Comissão de Saúde se Ubá, hoje, se enquadra
entre aqueles locais onde é prioritária a construção de
hospitais. Quem conhece o Estado de Minas Gerais sabe que
os recursos deveriam ser canalizados, neste momento, para os
que mais precisam. Isso é um fato.
Fato nQ 3: Quanto ao Deputado Guálter Monteiro - Nós

denunciamos fatos.
No final de 1991, no mês de setembro ou outubro, o ev'

Deputado Guálter Monteiro criou una entidade, a Associação
dos Amigos de Congonhas. isso é um fato. Dos diretores dessa
entidade, dos seis membros da diretoria, cinco eram lotados
no Gabinete do Deputado Guálter Monteiro. E um fato. Todos
esses diretores, hoje, ocupam cargos na Prefeitura Municipal
de Congonhas. isso é outro fato.
A entidade é sustentada com subvenções sociais, Isto é, com
recursos públicos. A entidade funcionava em frente à
residência do Deputado, em Congonhas, 'no período pré-
eleitoral. Visitem a entidade, hoje, a fim de verificar se
ela funciona. Consultem a população sobre seu funcionamento
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pré-eleitoral, isto é, tijolos, telhas e cestas básicas. Aí,
sim, funcionou. E isto é fato.
Essa é a discussão. Em nenhum momento, nós afirmamos que
havia corrupção. Entretanto, esses são fatos. A nossa defesa
será a Comissão Parlamentar de Inquérito a ser instaurada
nesta Assembléia, porque continuamos convencidos de que não
podemos abrir mão dessa prerrogativa para discutir, apurar,
estudar e pôr um ponto final nesses acontecimentos que
maculam a todos nós.
O Deputado Ermano Batista citou Shakespeare: "Há mais
coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã
filosofia". Hoje, há muito mais coisas relativas á
distribuição de recursos públicos por meio do mecanismo de
subvenções sociais do que tem sido noticiado pela imprensa.
E responsabilidade de todos nós a apuração de tais fatos,
nesta Assembléia. Muito obrigado.

463a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/11/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados; inicialmente, quero levantar uma questão de ordem
exatamente para permitir maior clareza no sentido de
sabermos qual a destinação das verbas de subvenção social.
Elas podem ser encaminhadas para quais instituições, quais
funções? Culturais, artísticas, de lazer, assistência ao
deficiente, educação? Gostaria de saber, porque entendo
Isto como uma questão imperativa no encaminhamento da
solicitação de CPI da Deputada Maria Elvira. Qual é o fato,
a irregularidade que se fez em nível da Escola Sindical 7 de
Outubro para que a Deputada Maria Elvira, numa atitude, na
realidade, de retaliação, viesse a esta tribuna para pedir
uma CPI? Se existir fato concreto que justifique, que
mostre irregularidade, corrupção na escola sindical, serei o
primeiro a assinar esse documento, mas, se caracterizar uma
manobra sórdida da Deputada Maria Elvira para retaliar ou,
até, para desviar - o que é o mais grave que acontece nesta
Assembléia Legislativa - a responsabilidade que ela tem de
levantar as irregularidades praticadas pelos próprios
Deputados, aqui, jamais concordarei com esse documento. Esta
é a questão que temos que levantar, mas tem mais. A
Deputada Maria Elvira leu e apresentou aqui uma das questões
que preocupa a todos ou que deve preocupar a todos.
inclusive a ela. Quando o art. 37 da Constituição Federal
reza pela impessoalidade, a utilização que todos nós fazemos
ao destinar recursos através das verbas de subvenção,
inclusive ela, quando distribui cadeiras de rodas, não pode
deixar de ser por via impessoal. Elas são recursos
pessoais. E é nisso que temos que refletir. Antes de
falarmos em impessoalidade em relação á atividade da escola
sindical, pediram uma CPI para acobertar ou dificultar o que
queremos apurar aqui. E preciso que façamos uma profunda
reflexão sobre a nossa conduta. E. antes de levantar as
denúncias em relação a todos, quero colocar uma questão
fundamental. Acho que chegou o momento de a Assembléia
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Legislativa de Minas Gerais, através de cada Deputado,
apresentar á imprensa e ao povo mineiro, tostão por tostão,
a destinação das verbas de subvenção, as entidades que
receberam os recursos, a data desse recebimento, em que
foram aplicados. Isso todos nós podemos fazer. Assim,
vamos começar a não fazer o que a imprensa está provocando-
nos a fazer, isto é, a Operação Mãos Limpas, no sentido de
lavar as mãos, colocarmo-nos na posição de Pilatos, mas
fazer uma operação em que esta Assembléia cumpriria uma
determinação constitucional.
Cada ato público, cada ato de parlamentar aqui tem que ser

transparente. O povo mineiro tem o direito de saber o que
fazemos com os recursos públicos. Ainda mais: o povo
mineiro tem o direito de saber quanto recebemos aqui para
trabalhar na sua defesa ou contrariamente a seus interesses,
pois é a partir dai que vamos poder cobrar de outras
instituições públicas. Vamos mostrar as nossas contas e o
nosso salário à imprensa e a todo o povo de Minas Gerais
para que possamos ser avaliados em cada parte e, mais ainda,
Srs. Deputados, Deputada Maria Elvira, Deputada Maria José
Haueisen, temos que fazer uma coisa mais importante, que é
função nossa e que estamos cumprindo muito mal. Foi
encaminhada a esta Assembléia Legislativa a proposta
orçamentária para 1994. A Constituição brasileira reza que a
criança e o adolescente devem ser tratados com prioridade
absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente mostra
alguns passos que devemos dar para cumprir a determinação de
cidadania e valorização da pessoa. Olhem o que o Governo
oferece para atender aos principios constitucionais e
legais. A Constituição brasileira coloca como dever do
Estado e direito do cidadão a questão da saúde, que tanto
espanta a Deputada Maria Elvira, mas vejam o que o Estado de
Minas Gerais, que tem o apoio majoritário desta Assembléia,
oferece em termos de saúde. Os médicos e os profissionais de
saúde sempre estiveram atentos a todas as discussões e
análises que este Pais já fez no sentido da arrecadação e
utilização de recursos para aquele setor.Se cada um de nós,
e todos coletivamente, numa análise sincera e aberta,
abrirmos nossos corações para Minas Gerais, talvez esta
Assembléia Legislativa possa merecer o respeito dos cidadãos
mineiros, e. assim, possamos fazer uma grande transformação
nesta Casa. Muito obrigado.

463a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso PrOferido em 9111/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, acho que a
Sra. Deputada Maria Elvira deveria definir o que está
querendo. Cada dia a senhora quer uma CPI para investigar
alguma coisa. Um dia, é para investigar os sindicatos, outro
dia, para investigar a Escola Sindical. Qual é a CPI que a
Sra. deseja, afinal de contas?' A Sra. está querendo abafar a
discussão sobre uma CPI 1-que é geral, da Assembléia
Legislativa. Essa CPI, cujo requerimento a senhora assinou,
é a que queremos, qual seja, desejamos apurar que entidades
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receberam subvenções, incluindo-se, também, os sindicatos, a
Escola Sindical, a CUT, etc. Que CRI a senhora está
querendo? Parece que o que quer é camuflar a discussão aqui.
A discussão que quero fazer é justamente essa. Quando a
Sra. Deputada Maria Elvira se refere á Escola Sindical, eu
quero dizer que ela recebeu subvenção, em 1991, da Bancada
do PT, e a resolução que a senhora votou e que a maioria dos
Deputados votou, cuja subvenção não poderia receber, foi
votada agora. Este ano, a Escola Sindical não recebeu nada.
Está claro? O que tem de ficar claro são estas questões
aqui. Queremos que se apure tudo. Ou alguém está escondendo
alguma coisa? Quem não sabe que destinamos dinheiro à CUT, a
sindicatos e a entidades? Isso foi feito de maneira clara.
Queremos que se prestem contas de todas as subvenções. Quem
não quer? Essa camuflagem para que não se faça essa
discussão numa CRI é terrivel. E é isso que tem acontecido
nesta Assembléia. Queremos que se apure tudo, todas as
entidades, inclusive aquelas para as quais nós destinamos
dinheiro.
Outro dia, o "Estado de Minas" noticiou que nós haviamos
destinado dinheiro à APAE. Quem falou que não destinamos
verbas de subvenção? Em 1991, em 1992 e em 1993, todos os
Deputados do PT, com exceção do Deputado Antônio Carlos
Pereira, destinamos nossas verbas. Está lá claro para quem
quiser ver. Fazemos isso o ano todo em nossas cidades e no
Estado como um todo. Mas, a minha discussão é uma só.
Queremos que se instale uma CPI na Assembléia, uma CPI
geral que vai apurar todas as denúncias, inclusive essas que
a senhora tem feito. Agora, a senhora não trouxe denúncia
nenhuma para cá.
Deputada Maria Elvira, V. Exa. não trouxe nada de novo.

Disse apenas que a entidade recebeu dinheiro e que ela não é
de assistência. Mas isso está garantido por lei. Pelas
resoluções da Assembléia, a entidade recebe o dinheiro e
gasta de acordo com o seu estatuto. Se alguma entidade
prestou contas de forma diferente do que estabelece seu
estatuto, cabe, sim, a nós denunciar essas situações. E esse
o nosso papel e, também, da CRI. E colocar todo mundo no
mesmo saco. Não podemos separar tal CRI de outra CRI. Isso é
diluir, é não querer apurar no conjunto. Estamos querendo
que se apure, sim, mas no conjunto e no geral. Penso que a
senhora deva ser coerente e assumir uma posição. Precisamos
lutar pela CRI que a senhora já assinou. Assim, as outras
irregularidades que porventura existam seriam também
apuradas. Não podemos apurar apenas a CRI "A", "B" ou "X".
Espero que a senhora encabece essa campanha junto com a
gente. Eu disse, outro dia, e continuo dizendo: a senhora
uma hora quer acender vela para o Diabo e outra hora, para
Deus. A senhora tem que decidir que vela quer acender, caso
contrário não conseguiremos apurar nada. Temos que ter
responsabilidade. Isso que a senhora faz é uma
irresponsabilidade. enquanto parlamentar e Deputada à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

4154ll REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 10/11/93 pelo
Deputado Baldonedo Napoleão

O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes ás galerias, senhores da
imprensa, servidores da Casa. E claro que • a Assembléia de
Minas e todas as instituições políticas do Pais estão com a
atenção presa nesse processo, que impõe a Brasilia as
atenções não só dos políticos, mas de toda a sociedade
brasileira.
Na verdade, sabemos que o Brasil busca, sofridamente,
aprender as lições da vida democrática, da experiência
democrática. Comenta-se que paralelamente a tudo o que está
acontecendo estão os interesses internacionais, que
priorizam as questões econômicas de mercado e não se
preocupam com as condições de vida do povo, nem com a
vitalidade das instituições democráticas do Pais. Acho que
seria ingênuo pensarmos que não existe interesse
internacional afastado de tudo o que está acontecendo no
Brasil, e isto representa uma preocupação, porque a
estabilidade política, num regime democrático, é fundamental
para o encaminhamento das soluções dos problemas econômicos
e, portanto, sociais.
Mas, a verdade é que a vida democrática também propicia a

manifestação do povo, da sociedade, com relação aos rumos
que o Pais deve tomar. E, sem dúvida nenhuma, toda a
sociedade brasileira espera que o Pais continue a ser
passado a limpo, espera que os homens responsáveis do
Congresso Nacional continuem dando ao Pais sinais de que a
impunidade venha a ser combatida, sinais de que a
administração pública brasileira deixe de ser um feudo ou um
cartel a serviço de pequenos grupos, comprometida com uma
elite brasileira que até hoje não quis permitir q ue o nosso
País seja desenvolvido e justo. De modo, que não há corno
deixarmos de manifestar a nossa expectativa de que as coisas
aconteçam da melhor maneira possível para que este Pais,
quem sabe, ainda que tardiamente, encontre seu grande
destino.
Quando o Brasil é comparado com outros países, a conclusão
é que este é um grande pais, cheio de potencialidades que
permitem que sua população viva condignamente. E assustador
para os estudiosos das nações desenvolvidas, do ponto de
vista econômico, social e político, verificar que este
grande Pais convive com a miséria, a fome, a falta de
perspectivas para a juventude, com a imoralidade e a
impunidade. O Brasil, para os jovens, não deve nunca ser
conhecido através dessas imagens tristonhas e de decepção
que temos, hoje mais do que nunca, quando vemos diariamente
as noticias de grandes Lideres, que, há pouco tempo,
comandaram a política brasileira em momentos tão importantes
como nas eleições diretas e na elaboração da nova
Constituição, comprometidos com o que há de mais sujo na
vida política e na administração pública nacional.
Aqui, também esperamos que tudo seja esclarecido e que a
população mineira fique tranqüila quanto ao papel altivo e
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responsável do Poder Legislativo na condução da política do
nosso Estado- Espero, como um dos mais novos Deputados desta
Casa, que se restabeleça a tranqüilidade e o ambiente de
respeito por parte da população em relação á Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, que tem feito um grande
trabalho para o soerguimento da administração pública do
Estado e o encaminhamento de soluções para o nosso sofrido
povo mineiro.
Mas venho a esta tribuna para manifestar a minha
solidariedade com os Vereadores da minha cidade, que estão,
também como eu, preocupados com uma situação muito difícil
por que passam os municípios, não só os mineiros, mas também
os brasileiros. Ainda que se discuta a oportunidade da
revisão da Constituição, as coisas marcham no Congresso
Nacional paralelamente, à apuração das fraudes e dos crimes
cometidos por alguns políticos do Congresso. E os municípios
brasileiros estão apreensivos quanto ao que poderá acontecer
na revisão da Constituição. A Constituição de 1988
significou, sem dúvida, um avanço extraordinário para os
municípios brasileiros de um modo geral, mas quero dizer,
aqui, que tenho absoluta certeza de que a tecnocracia e o
descaso de Brasília já tomaram das finanças municipais uma
boa parte dos recursos conquistados pelo Movimento
Municipalista do Brasil, que teve uma presença marcante na
elaboração da Constituição de 1988- A manipulação da
inflação, que Interessa à tecnocracia, já fez com que os
municípios brasileiros estejam hoje praticamente com
recursos financeiros suficientes apenas para o pagamento do
pessoal e das necessidades básicas das Prefeituras. E rara a
Prefeitura de Minas que tenha hoje recurso suficiente para
investimento. Não se tem noticia de obras e de realizações
na área de investimentos, principalmente em áreas básicas
como o saneamento, por absoluta falta de recursos.
A Constituição Federal criou a figura do regime jurídico
único e a falta de orientação aos municípios fez com que um
imenso número de prefeituras aplicassem mal a idéia,
consagrada na Constituição, do concurso público. E hoje a
perplexidade é muito grande nas administrações públicas.
Preocupado que estou com essa questão, quero ler uma moção
que recebi dos vereadores de Barroso, a quem manifesto
daqui, desta tribuna, a minha solidariedade. A moção tem o
seguinte teor. (- Lê:)
"Os Vereadores que esta subscrevem requerem que, após

tramitação regimental, seja consignado um voto de protesto
contra aqueles que, aproveitando a revisão constitucional,
pretendem a diminuição de receitas dos municípios.
Repudiamos as idéias centralizadoras de poder, que querem a
volta ao passado, colocando os representantes dos municípios
de pires na mão, diante das autoridades federais.
A atual Constituição Federal deu uma posição mais digna ao
município, principalmente no art. 18, alçando-o à condição
de um ente da República Federativa do Brasil. Queremos
receitas e obrigações, e não somente obrigações e diminuição
das receitas dos municípios. 0 povo brasileiro não mora em
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Brasilia, o povo nora nos municípios e cabe ao município um
papel importante na solução da moradia, do saneamento
básico, e o estimulo à produção dos empregos necessários
para diminuir a fome e a miséria.'.

464? REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 10/11/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, terei, mais uma vez, de prestar, ou pelo menos
de tentar prestar alguns esclarecimentos à Deputada Maria
Elvira. Afirmamos ontem, alguns de nós - pelo menos eu e os
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Fuzatto - que
havia, se não uma intenção clara, pelo menos uma intenção
não tão clara assim da Deputada Maria Elvira de tentar
desviar o foco do debate.
A Deputada não foi capaz de apontar uma única
irregularidade, um único indicio sequer de irregularidade no
que diz respeito á escola sindical. A Deputada, hoje, ao
fazer uso do microfone disse que tinha dúvidas sobre a
legislação. O que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias de
1991, que incide sobre o exercício de 1992, quando foi feito
o convênio? Que se excluíam associações de servidores
públicos, entidades congêneres e clubes. Parece-me que a
escola sindical não pode se caracterizar como um clube.
Portanto, tal hipótese está de pronto excluída.
A segunda hipótese é que a escola sindical pode ser
caracterizada como associação de servidores. Vou tentar
fazer um esforço para tornar claro. Quando há suspeitas - e
nós não questionamos isso, de maneira alguma e inclusive,
reiteradas vezes, afirmamos que é dever nosso, que é
responsabilidade nossa exercer o poder de fiscalização -
temos que ter um mínimo de seriedade, sob pena de cairmos no
terreno difícil e pantanoso, que é o terreno da leviandade.
A Deputada sequer se deu ao trabalho, quando tentou se
apoiar na legislação, de saber o que é a escola sindical. A
escola sindical, hoje, não é uma escola de Belo Horizonte e,
com certeza, tampouco uma escola apenas de Minas Gerais. A
escola sindical é hoje um patrimônio dos trabalhadores deste
Pais. Ela desenvolve programas e projetos com entidades do
mundo inteiro. Isso não é pouco, não é menor, não é questão
secundária. Se a Deputada tivesse tido o cuidado de pegar o
telefone e informar-se melhor, não teria cometido o erro de
tentar apresentar denúncias acerca da escola sindical. A
Deputada deveria também ter verificado no convênio firmado
que a escola sindical, na prestação de contas que foi
encaminhada à Assembléia, não ficou com um único centavo dos
recursos, que, inclusive, foram encaminhados por convênio
para fazer estudos, para fazer pesquisas que dizem respeito
aos interesses dos trabalhadores deste Estado e, por
conseqüência, dizem respeito aos interesses da maioria do
povo mineiro. O convênio, inclusive, foi desenvolvido com a
UFMG. A menos que a Deputada queira insinuar que haja um
conluio entre a Bancada do P1', a escola sindical e a UFMG.
Esses cuidados têm que ser tomados.
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Gostaria de convidar a Deputada a obter algumas
informações. A escola sindical vai fazer uma coletiva daqui
a pouco, quando informará á imprensa, á Assembléia
Legislativa e à sociedade o resultado do trabalho realizado
por meio desses recursos. Creio que é um trabalho que
deveria ser objeto de aplausos, pois é um trabalho que
contribui para que os trabalhadores mineiros conheçam melhor
um bocadinho da realidade deste Estado. A Deputada disse que
a escola tem recursos de mais. Deputada, venhamos e
convenhamos: o valor ao qual a senhora se referiu - algo em
torno de US$31.500.000,00, e é por isso, Deputada, que há
necessidade de informações - diz respeito à arrecadação do
conjunto dos sindicatos filiados à CUT. Não é a Central
Unica, em seu prédio em São Paulo; não é o Jair Meneguelli e
mais meia dúzia de diretores que arrecadam esses recursos.
São milhares de sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro,
que representam milhões de trabalhadores, que contribuem
para esses sindicatos.
Essa é outra questão sobre a qual eu gostaria de travar uma

polêmica. A concepção da CUT, diferente de outras centrais,
inclusive, diferente de centrais com que a Deputada tem um
pouco mais de afinidade, um pouco mais de vinculo, sempre
foi clara e explicitamente contrária ao imposto sindical.
Sempre defendemos isso. Vários de nossos sindicatos hoje
abrem mão do imposto sindical e os trabalhadores contribuem
de forma voluntária. Essas informações ajudam.
Quando menos, porque, Sra. Deputada, o valor que a senhora
exalta diante deles é o valor da loteria, que somente o
Deputado João Alves conseguiu ganhar, porque Deus Pai Todo-
Poderoso lhe assegurou tamanha sorte. Insisto, esse valor
se refere ao conjunto das entidades de trabalhadores
brasileiros.
A Deputada falou ontem de ótica. Como não existia o
problema legal, e estava difícil falar sobre os recursos, a
Deputada entrou para um terreno melhor. Seria ótico,
perguntava a Deputada, transferir recursos para a Central
dos Trabalhadores do Sindicato? Vou devolver a pergunta:
tenho o "Minas Gerais" e vou ler a edição de sábado,
9/11/91: 'Emenda da Deputada Maria Elvira, a titulo de
subvenção social. Entidade: Associação Federativa das
Empresas de Turismo no Brasil. Subvenção das Empresas de
Turismo - valor da época: CR$3.000.000,00". Numa conta
rápida, poderemos atualizar esse valor.

 

Há outra ainda, também no "Minas Gerais" de 9/11/91:
autora: Deputada Maria Elvira, órgão ou entidade
beneficiada: Associação Brasileira de Relações Públicas de
Minas Gerais. Subvenção social: mais CR$3.000.000,00.
Esse é o terreno em que a Deputada quer discutir. Acho
perfeito, fantástico, que possamos discutir nesse terreno,

'€1

 

 onde existem opções claras. A Deputada tem uma opção:
considera justo, ético, subvencionar, com verbas públicas,

• entidades, empresas de turismo, a federação de relações
públicas. Ao mesmo tempo, questiona, sob o ponto de vista
da ética, a escola sindical, que tenta produzir, acumular.
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construir o saber dos trabalhadores. Este é um debate
interessantíssimo para todos nós, porque ajuda a clarear as
opções que estão postas aqui.
Quando nós, em discussões anteriores, por exemplo,
manifestávamos uma posição no sentido de que é incorreto que
os Deputados, individualmente, apresentem emendas a
orçamentos, queríamos dizer que, se quisermos ser
conseqüentes com a visão que democratiza o processo, que
permite maior controle social e que, de fato, é capaz de
traduzir o que está em disputa, teremos emendas de partidos.
Na Assembléia de Minas Gerais, hoje, teríamos três grandes
blocos apresentando emendas, que seriam capazes de traduzir
seus projetos políticos do Estado. Ou os projetos não
deveriam se traduzir dessa maneira? Isso ajuda a clarear
tudo o que a Deputada insinuou ontem.
O projeto majoritário, nesta Assembléia, neste Estado.
neste Pais, não é o nosso. Poderemos ser questionados, no
futuro, e tudo indica que esse projeto será o nosso, quanto
a isso. Mas, hoje, o Governo de Minas e o Governo Federal
são sustentados pelas forças que são as da Deputada. São as
suas forças que garantiram que esse Governo se mantivesse.
Suas forças permitiram o acúmulo de distorções sociais.
Essas forças permitiram o crescimento da cultura da
corrupção de forma absolutamente infinita. Este é o debate
perfeito.
A nossa opção é clara. Fizemos, sim, aporte de recursos
para uma entidade que diz respeito ao interesse dos
trabalhadores. A sua opção foi outra. Acho que é essa opção
que cabe a nós discutir aqui.
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LBelo Horizonte, terça-feira, 23 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 4692 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:
Ata - Correspondência: Oficio ng 71/93. do Presidente do
Tribunal de Contas - Oficios diversos - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei ng 1.809/93 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila e Eduardo Brás -
2a Fase: - Questão de Ordem - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h14min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Ibrahim
Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - José Braga - José
Laviola - José Maria Pinto - Maria Olivia - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Roberto Amara] - Sebastião Costa -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Roberto Amaral, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Ng 71/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, solicitando seja atendido o
pedido do Coordenador da Comissão de Acompanhamento da
Execução Orçamentária, referendado por despacho do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator das Contas Governamentais, de
informações sobre concessão de subvenções sociais com
recursos oriundos do Orçamento da Assembléia Legislativa. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Octávio Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal
Federal (2), comunicando que aquela Corte, em sessões
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plenárias realizadas nos dias 4 e 10 do corrente mês, julgou
as Ações Diretas de rnconstitucionalidade flQS 917-6/600 e
348-8/600, proferindo, respectivamente, as seguintes
decisões: 1 - "Por maioria de votos, o Tribunal deferiu a
medida liminar, para suspender, até a decisão final da ação,
os efeitos do art. 27 e seus lo a 5o, da Lei no 10.961,
de 14/12/92, do Estado de Minas Gerais. Votou o Presidente."
2 - "Por maioria de votos, o Tribunal julgou procedente, em
parte, a ação, para declarar a inconstitucionalidade do #
do art. 13 do ADCT da Constituição do Estado de Minas
Gerais. Vencidos os Ministros Relator, Marco Aurélio, Carlos
Velloso e Sepúlveda Pertence, que declaravam a
inconstitucionalidade apenas da expressão e pelo órgão ou
entidade com que serão estabelecidos seu vinculo e sua
lotação', contida no mesmo dispositivo impugnado. Votou o
Presidente." (- A Procuradoria-Geral.)
Do Sr. José Saraiva Felipe, Secretário da Saúde e Gestor do

SUS-MG, informando, em atenção a apelo desta Casa para que o
Governador do Estado envie o mais brevemente possível a este
Poder projeto de lei que crie os cargos necessários ao pleno
funcionamento da FHEMIG, que a Secretaria de Recursos
Humanos e Administração deu ciência á Pasta da Saúde, por
meio do Oficio ng 1.431, de que já estão sendo tomadas
providências relativas ao assunto.
Do Sr. Paulo Castelani Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Carangola, encaminhando cópia de moção de
congratulações com esta Casa, apresentada pelo Vereador
Clóvis de Oliveira, por ter entre seus parlamentares o
Deputado Paulo Pettersen, que solicitou a quebra de sua
imunidade parlamentar, a fim de se submeter a julgamento
pela Justiça comum. (- Anexe-se ao Oficio nQ 18/92, do
Tribunal de Justiça.)
Do Sr. Eduardo Graeff, Assessor Parlamentar do Ministro da
Fazenda, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Sebastião Costa (quitação da prestação habitacional cujo
valor seja inferior a um salário mínimo), que, de acordo com
orientação do Ministro da Fazenda, a solicitação em questão
foi encaminhada á Caixa Económica Federal para exame e
manifestação.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor da Superintendência

Central de Bens Imóveis, encaminhando, em atenção a pedido
desta Casa, a documentação relativa ao imóvel da Rua Correa
Machado, 865. em Montes Claros, bem como o laudo de
avaliação atualizado, elaborado por engenheiros da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, referentes
ao Projeto de Lei nQ 1.345/93. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 1.345/93.)
Do Sr. José Fernando Moraes Gomes, Diretor do
DTPV/SDR/MAARA, agradecendo as sugestões enviadas por esta
Casa ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, oriundas do Seminário Legislativo de
Política Agrícola - Minas Terra, encaminhadas por meio do
Oficio ng 538/93/SGM.
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Do Sr. Sérgio Bispo da Silva, da Superintendência Regional
da Fazenda do Mucuri, encaminhando solicitação de servidores
públicos estaduais da Função Pública e do Quadro Permanente
lotados na Secretaria de Estado da Fazenda para que os
parlamentares desta Casa façam gestões junto ao Secretário
da Fazenda, visando à apresentação de um plano de carreira
para os funcionários daquela Secretaria, bem corno à ampla
discussão do assunto. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Sr. Eliseu Marques de Oliveira, Diretor-Presidente da
13 Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de
Uberlândia, solicitando a inclusão, no Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92, que contém a Lei de Organização e
Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, da divisão e
da disposição das varas que menciona; e a construção de
outra cadeia pública no referido município. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar ng 22/92.)
Do Sr. Amaro Custódio da Silva, líder comunitário,
solicitando que esta Casa interceda junto á direção da
COPASA-MG para sensibilizá-la relativamente á situação das
famílias carentes e apresentando sugestões visando a
solucionar os problemas mencionados. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Walter Camargos Jr.. Diretor Clínico F. Navantino

Alves, solicitando apoio á aprovação do Projeto de Lei ng
1.639/93. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.639/93.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição
PROJETO DE LEI NQ 1.800193

Declara de utilidade pública o Grupo de Ajuda às Pessoas
Carentes - GAPC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de

Ajuda às Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Há mais de 9 anos a referida associação vem
realizando um importante trabalho beneficente junto ao
Sanatório Eduardo Menezes, à Colônia Santa Izabel ao Bairro
Citrolândia, à Conferência Luiza de Marilac, a favelas e a
p essoas necessitadas.
A entidade atende a todos os requisitos da Lei ng 5.830, de
6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades-
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Diante de nossa triste realidade social, o GAPC, que tem
por objetivo precipuo a assistência a segmentos mais
carentes, merece o reconhecimento de sua utilidade pública.
Para tanto, acreditamos na aprovação deste projeto de lei,

que submetemos à apreciação de nossos ilustres pares, certo
de seu apoio.
- 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.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila e Eduardo Brás.
2a Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 fase da ia parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamento de
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária. Com a palavra pela
ordem o Deputado Antônio Fuzatto.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, gostaria
apenas que fossem registradas Oaçaticil nQ 23, Edardina n
1, Ocre nQ 2 e Melloc nQ 3.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras o Deputado
Antônio Fuzatto. Não há questão de ordem a ser respondida.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Jorge Tavares dos
Santos, em Curvelo; Eduardo Brás - falecimento do Dr.
Leopoldo Guilherme Corrêa, em Formiga, no dia 18 de novembro
(Ciente. Oficie-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 de segunda-feira, dia
22, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAQUE E AÇÃO
SOCIAL
Ás dez horas e trinta minutos do dia dez de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelino Carneiro Leão,
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Hely
Tarquinio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Hannas. declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Jorge Eduardo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência dá ciência do recebimento
de abaixo-assinado da Escola Volanda Martins e de ofícios da
LBA. do Ministério do Bem-Estar Social e do Presidente da
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Associação de Pais e Amigos da Sindrome de Down e
cumprimenta a comissão pela iniciativa de apresentar o
Projeto de Lei ng 1639/93, que dispõe sobre o "exame do
pezinho". A seguir, lê correspondência da Secretaria da
Educação, em resposta a requerimento da comissão, sobre a
implantação da educação ambiental e sanitária, de forma
interdisciplinar, nos curriculos escolares, informando que
caberá às escolas estaduais, através de suas equipes
pedagógicas, estabelecer a sistematização dos conteúdos, de
acordo com as peculiaridades e a realidade da escola. Logo
após, lê correspondência do Secretário de Recursos Humanos,
Deputado Bonifácio Andrada, em que comunica à comissão que
já estão sendo tomadas providências para o envio ao Poder
Legislativo de projeto de lei que cria cargos para a FHEMJG.
Finalizando, o Presidente lê correspondência do Conselho
Estadual de Saúde, convocando os representantes dessa
instituição para a reunião extraordinária que se realizará
no dia 11 do corrente, às 16 horas. O Presidente comunica
aos demais parlamentares que foi distribuido avulso a esta
comissão do Projeto de Lei ng 1.767/93, que acresce o limite
fixado para o Poder Executivo realizar operações de crédito.
Na ausência do Deputado José Leandro, o Presidente
redistribui ao Deputado Wilson Pires o Projeto de Lei ng
1.338/93, que cria o Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e
dá destinação às multas aplicadas e arrecadadas através dos
diversos órgãos do Estado, e ao Deputado Jorge Eduardo o
Projeto de Lei ng 1.617/93, que cria o Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -
e dá outras providências. Logo após, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições da comissão. Ato
contínuo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados a comparecer à
reunião da comissão os Drs. Roberto Porto Fonseca,
Presidente do Conselho Regional de Medicina; Lincoln Marcelo
Freire, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais;
Renato Barros, Diretor do SIND-SAÚDE; Carlos Roberto
Mesquita, da Secretaria Municipal de Saúde de Betim; Eduardo
Lucas Resende, representante da Comissão de Negociação da
Prefeitura Municipal de Betim; Marco Antônio de Oliveira
Zocrato, do comando de greve dos profissionais de saúde de
Betim; e Eliane de Souza, Presidente do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais, com a finalidade de discutirem a
greve dos profissionais de saúde em Betim. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão comunica à comissão haver apresentado a Emenda
ng 3.228-0 ao Orçamento do Estado, a qual objetiva alocar
recursos da ordem de CR$12.570.670.000,00 na Secretaria da
Saúde, e solicita o apoio dos membros da comissão à sua
oportuna aprovação. Prosseguindo, a Presidência passa à
discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.338/93. O
Deputado Wilson Pires solicita ao Presidente que retorne a
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Relatoria do Projeto de Lei flQ 1.338/93, no 1Q turno, ao
Deputado José Leandro. O Presidente solicita ao Deputado
Jorge Eduardo que proceda à leitura do parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.617/93, no ig turno, o qual faz
solicitação idêntica a do Deputado Wilson Pires e solicita
ao Presidente que retorne a relatoria do Projeto de Lei no
1.617/93 ao Deputado José Leandro. Submetidos a votação, são
aprovados os requerimentos de solicitação de retorno ao
Relator de ambos os projetos. Prosseguindo, o Presidente
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. D Deputado Wilson
Pires, Relator dos Projetos de Lei nos 1.382 e 1.432/93,
ambos no 2o turno e na forma do vencido no lo turno, 1.457,
1.491, 1.529, 1.538, 1.547 e 1.571/93, todos no 2g turno, e
1.556/93, no lQ turno, emite pareceres favoráveis á
aprovação dessas proposições. Quanto ao Projeto de Lei n
1.630/93, no lQ turno, o Relator, Deputado Wilson Pires,
solicita seja este convertido em diligência ao autor, o que
é deferido pela Presidência, O Deputado Ádelmo Carneiro
Leão, Relator dos Projetos de Lei nos 1.492/93, no 2g turno,
1.560/93, com a emenda que recebeu o no 1. 1.567, 1.600 e
1.653/93. todos no lQ turno, emite pareceres favoráveis á
aprovação dessas matérias, O Deputado Jorge Eduardo, Relator
dos Projetos de Lei nos 1.519/93, no 2g turno, 1.499 e
1.559/93, ambos no lQ turno e com emendas que receberam o no
1, e 1.566/93, também no lg turno, emite pareceres
favoráveis á aprovação das matérias. O Deputado José
Leandro, Relator dos Projetos de Lei nos 1.530, 1.531 e
1.537/93, todos no 2g turno, 1.548, 1.549, 1.553, 1.573 e
1.622/93, todos no lo turno e o último com a emenda que
recebeu o no 1, emite pareceres favoráveis á aprovação das
referidas proposições. Submetidas a discussão e votação,
cada uma por sua vez, são essas matérias aprovadas. Em
seguida, recebe parecer favorável do Relator, Deputado
Wilson Pires, o Projeto de Lei no 1.515/93, no 2g turno e
na forma do vencido no lg turno. Na fase de discussão e
votação do mencionado projeto de lei, o Deputado Jorge
Hannas passa a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,
por se tratar de proposição de sua autoria. Colocado em
votação, é a matéria aprovada. Ao retomar a direção dos
trabalhos, o Presidente passa á discussão e á votação dos
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.197/92,
1.238, 1.354, 1.381, 1.411, 1.412, 1.415, 1.416, 1.422,
1.425, 1.449, 1.455, 1.478, 1.485, 1.488, 1.497, 1.167,
1.383, 1.385. 1.387, 1.389, 1.423, 1.435, 1.438, 1.440 e
1.489/93, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 17 do corrente, ás 91h30min, a fim de
apreciarem as matérias constantes na pauta e ouvirem os
profissionais da área de saúde de Betim, já mencionados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
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Jorge Hannas, Presidente - Bernardo Rubinger - Wilson Pires
- Hely Tarquinio. - -
ATA DA 92 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia onze de novembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. João Marques,
Antônio Carlos Pereira, Sebastião Costa, Bernardo Rubinger e
Ajalmar Silva (substituindo estes dois últimos aos Deputados
José Renato e Roberto Amaral, por indicação das Lideranças
do PMDB e BMRD, respectivamente), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado João Marques que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa ter a
reunião a finalidade de apreciar as matérias da pauta e
distribui o Projeto de Lei ng 1.501/93 ao Deputado Bernardo
Rubinger. Prosseguindo, redistribui os Projetos de Lei ngs
1.149/92 a esse mesmo parlamentar: 1.494/93 ao Deputado João
Marques, o Parecer sobre o Ofício ng 66/93 do Tribunal de
Contas ao Deputado Sebastião Costa, e os processos de
aplicações oriundas de subvenções sociais ao Deputado
Bernardo Rubinger. Logo após, informa que, tendo em vista
decisão da Presidência da Casa de promover amplo debate com
a sociedade em torno da concessão de subvenções sociais,
essa Presidência retira da pauta o Projeto de Lei n
1.441/93, que dispõe sobre essa matéria. Encerrada a l
parte dos trabalhos, passa-se à 22 parte da Ordem do Dia. O
Deputado Antônio Carlos Pereira questiona sobre seu
requerimento apresentado em Plenário, no qual solicita a
lista das entidades beneficiadas com subvenções no período
de 91 a 93. A Presidência informa que, tendo sido a matéria
deferida pela Presidência da Casa, foi encaminhada à
Secretaria-Geral para as devidas providências. Na fase de
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia, o Deputado Sebastião Costa emite
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.447/93, no 2g turno,
concluindo pela aprovação do projeto, na forma do vencido no
lg turno e com as Emendas ngs 1 e 2. O Deputado João Marques
emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.461/93, no 2g
turno, concluindo pela aprovação da matéria, na forma do
vencido no lQ turno. O Deputado Sebastião Costa emite
parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.361/93, no lg turno,
concluindo pela aprovação da matéria, com as Emendas ngs 1 e
2. O Deputado João Marques emite parecer sobre o Projeto de
Lei ng 1.494/93, no lg turno, concluindo pela aprovação do
projeto com as Emendas do ng 1 ao 4. Colocados em discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
O Deputado Bernardo Rubinger, Re1ator'do Projeto de Lei ng
1.501/93, no 2g turno, solicita prazo regimental para emitir
seu parecer e por ser relator do Projeto de Lei flQ 1.149/92,
no lQ turno, solicita seja a matéria convertida em
diligência ao Prefeito Municipal de rpatinga. A Presidência
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defere ambos os pedidos O Deputado Sebastião Costa, Relator
do Oficio flQ 66/93, do Tribunal de Contas, solicita prazo
regimental para apresentar seu parecer, o que é deferido
pela Presidência. Em seguida, o Deputado Bernardo Rubinger
emite pareceres sobre as aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades, cedidos pelos
Deputados que se seguem: Fraternidade Espirita Cristã
Francisco de Assis, de Belo Horizonte, Eduardo Brás;
Associação dos Voluntários Sociais, de Rio Pardo de Minas,
Associação Comunitária dos Moradores de Pindaiba. Associação
dos Trabalhadores da Construção Civil, Conselho Comunitário
de Canela D'Ema, Associação Comunitária do Povoado de Nova
Fátima, todas de Salinas. Sociedade Amigos do Distrito de
Santa Cruz da Prata, de Guaranésia, Centro Cultural Maciel
do Rêgo, de Taiobeiras, e Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Rural dos Pequenos Produtores Rurais de Tapera,
de Rio Pardo de Minas, Geraldo da Costa Pereira; Associação
Comunitária dos Amigos de Congonhas, Guálter Monteiro;
Creche Amor e Perseverança, Associação Santa Luzia,
Instituto Educacional Fraternidade Cristã, Grupo de
Fraternidade Martha Figner, APAE, Creche Tereza de Calcutá,
Cidade dos Meninos, Associação Senhoras da Caridade,
Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio - AMBSA -
Associação Habitacional, Associação dos Moradores dos
Córregos Unidos, Creche da Ilha e União Operária, todas de
Governador Valadares, Comitê de Saúde Grito do Povo, de Frei
Inocénclo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobrália,
Associação Feminina Sol Nascente de Ibiritã, Associação dos
Moradores do Conjunto Residencial Cardo-AMCARDD - e Desafio
Jovem do Rio Doce - MG - DEJORD -. Marcos 1-telênio; Creche
Comunitária Calçaras e Casa Dom Bosco, ambas de Belo
Horizonte, e Centro Comunitário Rural Padre Luiz Sandrini,
de Cachoeira do PajeCi, Maria José Haueisen; e Associação
Comunitária de Barra da Ema, de Januária, Pêricles Ferreira.
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, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Jaime Martins - Célio de

Oliveira - Antônio Carlos Pereira - Bonifáclo Mourão.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de novembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires e Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Hely
Tarquinio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda á 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 redistribui o Projeto de Lei ng 1.617/93. que
cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências, ao Deputado Wilson Pires - O Presidente passa
à discussão e á votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na
ausência do Deputado José Leandro, o Presidente faz
retirar da pauta o Projeto de Lei ng 1.338/93, que cria o
Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e dá destinação às
multas aplicadas e arrecadadas por intermédio dos diversos
órgãos do Estado. Prosseguindo, o Presidente solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura do Parecer para
o lg turno do Projeto de Lei ng 1.561/93, que estabelece as
diretrizes para a cooperação técnico-financeira do Estado
com os consórcios administrativos intermunicipais de saúde e
dá outras providências. Na fase de discussão, faz uso da
palavra o Deputado Hely Tarquinio. O Relator, Deputado
Wilson Pires, emite parecer favorável á aprovação do
projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 3. Submetido a votação, é
o parecer aprovado. Ato contínuo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado José Leandro para que proceda à leitura
do Parecer para o lg Turno do Projeto de Lei ng 1.617/93,
que cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências. Na fase de discussão, faz uso da palavra o
Deputado Bernardo Rubinger. O Relator, Deputado Wilson
Pires, emite parecer favorável à aprovação do projeto, com
as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Emenda ng 3, que apresenta. Submetido a
votação, é o parecer aprovado. Ato continuo, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições Que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Relator, Deputado
Jorge Eduardo, emite pareceres favoráveis à aprovação dos
Projetos de Lei ngs 1.200/92. no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno; 1.536/93, no 2Q turno; 1.588 e
1.626/93, no ig turno, com emendas que receberam o no 1.
Submetidos a discussão e votação, são os projetos aprovados.
Quanto ao Projeto de Lei ng 259/91, no lg turno, o Relator,
Deputado Jorge Eduardo. solicita seja ele convertido em
diligência ao autor, o que é deferido pela Presidência. O
Relator, Deputado Wilson Pires, emite pareceres favoráveis á
aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.628/93, no lg turno,
com a Emenda nQ 1; e 1.657/93, no lo turno. Submetidos a
discussão e votação, são os projetos aprovados. Quanto ao
Projeto de Lei ng 1.534/93, no 2Q turno, o Relator, Deputado
Wilson Pires, solicita ele seja convertido em diligência ao
autor, o que é deferido pela Presidência. O Relator,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, emite parecer favorável à
aprovação do Projeto de Lei ng 1.656/93, no lQ turno.
Submetido a discussão e votação, é o projeto aprovado. O
Deputado Wilson Pires. Relator do Requerimento nQ 4.826/93,
emite parecer favorável à aprovação da proposição
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Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a
Presidência passa à discussão e à votação dos Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.090 e 1.093/92;
1.395, 1.417, 1.429, 1.458. 1.464, 1.471 e 1.503/93, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece aos parlamentares presentes, convoca os membros da
comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no
dia 18, quinta-feira, às 10 horas, com a finalidade de se
ouvirem o Sr. Arnaldo Godoy, Vereador à Câmara Municipal de
Belo Horizonte; as Sras. Maria de Lourdes Santana Oliveira,
Coordenadora de Apoio e Assistência á Pessoa Deficiente de
Belo Horizonte, e Maria Valéria de Andrade, Coordenadora de
Apoio e Assistência á Pessoa Deficiente da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora; e o Sr. Eni Carajá a respeito do
Projeto de Lei nQ 1.250/93, que dispõe sobre a política
estadual de apoio ás pessoas portadoras de deficiência;
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Wilson

Pires - Maria José Haueisen.
ATA DA SSg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amara], Jaime Martins,
Antônio Carlos Pereira e Bonifácio Mourão, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente em exercício, Deputado Roberto Amaral, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Logo após, a Presidência informa ter a reunião a finalidade
de apreciar as matérias da pauta, conforme edital de
convocação, e redistribui ao Deputado Bonifácio Mourão os
Projetos de Lei ngs 1.501 e 1.607/93. Encerrada a ia parte
da reunião, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, O Deputado
Bonifácio Mourão emite parecer sobre o Projeto de Lei n
1.501/93, no 2Q turno, concluindo pela aprovação da matéria,
na forma do vencido no IQ turno. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, esse
parlamentar emite parecer sobre o Projeto de Lei n
1.607/93, no lQ turno, concluindo pela aprovação do projeto,
com as Emendas do ng 1 ao 4. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado, com declaração de voto
favorável dos Deputados Célio de Oliveira e Jaime Martins.
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 extraordinária, a se
realizar hoje, dia 18, às 17 horas, no Plenarinho 1, com a
finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos
de Lei ngs 1.280/93, no 2Q turno, de autoria do Deputado
Jorge Eduardo, que modifica o art. 5g da Lei ng 10.083, de
28/12/89; 1.579/93, no lQ turno, de autoria do Deputado José
Militão, que autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao
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serviço decorrentes de movimento grevista; o Ofício n
66/93, do Tribunal de Contas, solicitando a sustação dos
efeitos do 1 Terno Aditivo ao convênio celebrado entre a
Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas, nos termos do disposto no lQ do art.
76 da Constituição Estadual, e as aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais. O Presidente determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger - Baldonedo
Napoleão - Sebastião Costa - João Marques - Antônio Carlos
Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.406/93

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

De autoria do Deputado Pêricles Ferreira, o projeto de lei
em referência tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Conrado Verissimo de Oliveira ã Escola Estadual
Serra do Anastácio, no Município de Taiobeiras.
Cumprida a diligência junto â Prefeitura Municipal de
Taiobeiras, foi a proposição aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vindo, agora, a esta
comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, 'b', do Regimento
Interno. -

Fundamentação
A iniciativa de dar a denominação de Conrado Verissimo de
Oliveira à Escola Estadual Serra do Anastácio originou-se
não do capricho de uma pessoa, ou do desejo de alguns, mas
do anseio de toda a comunidade taiobeirense de homenagear,
de forma permanente e digna, um de seus mais ilustres
fundadores. Justa e oportuna, pois, a homenagem pretendida.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.406/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.543/93

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.543/93, do Deputado Roberto Luiz
Soares, visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de
Tocantins.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas, compete-nos
emitir parecer sobre a matéria, para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação



490

É no âmbito da garantia dos direitos sociais e da sua
conscientização que se situa a atuação da entidade em
apreço. Fundada com a finalidade de promover o progresso e o
desenvolvimento da comunidade em que se insere, a
associação representa, perante o poder público e as
entidades privadas, os interesses de moradores e amigos da
Grama, com vistas a assegurar-lhes o atendimento à saúde, a
melhoria das condições educacionais, de transporte e
habitação.
Pelo trabalho desenvolvido na busca do atendimento e das
reivindicações de seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.543/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1993.
José Braga, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.544/93

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto de lei acima enumerado, do Deputado Jorge Hannas,
visa declarar de utilidade pública a Associação Feminina do
Bairro Casa Branca, com sede nesta Capital.
Aprovado o projeto no lQ turno, compete a esta comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2g turno, nos
termas regimentais.

Fundamentação
A Associação Feminina do Bairro Casa Branca desenvolve
trabalho comunitário voltado para a assistência social.
Assiiii, torna-se recomendável a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.544/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1993.
Márcio Miranda, Relator.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 24 de novembro de 1993

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

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

- Às 201h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Ailton Vilela - Alvaro
Antõnio Ambrósio Pinto - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cõssimo Freitas - Geraldo Santanna - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Maria Pinto -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Pêricles Ferreira - Reinaldo
Lima Roberto Luiz Soares - Tarcísio Henriques- Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 23, às 201h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.296/93

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

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o Projeto de
Lei ng 1.296/93 visa a instituir, no Estado de Minas Gerais,
o Dia da União dos Povos Latino-Americanos.
Publicado em 10/4/93, foi o projeto encaminhado
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou impedimento de ordem juridica, constitucional
ou legal à aprovação da matéria e apresentou-lhe o
Substitutivo ng 1.
Vem, agora, a matéria a esta comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição Federal, no seu art. 4g, parágrafo único,
elege corno meta a ser alcançada pela União a integração dos
povos latino-americanos, sob os aspectos econômico,
politico, social e cultural. Tal aspiração, cujas raizes
históricas remontam às origens de nosso continente, mostra-
se hoje mais do que uma necessidade de ordem sentimental,
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pois impõe-se como condição para o desenvolvimento do Pais,
especialmente em face da união político-econômica das nações
européias.
Por essa razão, consideramos conveniente e oportuna a
proposta contida no requerimento em exame.

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

Lei flQ 1.296/93, no 1Q turno, na forma do Substitutivo flQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1993.
Francisco Ramalho, Relator,

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.607/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, por seu Presidente, a proposição em epigrafe dispõe
sobre a recomposição e o reajustamento dos padrões de
vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário.
Publicado em 28/8/93, foi o projeto enviado à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria.
Enviado à Comissão de Administração Pública, o projeto foi

aprovado, acrescido das Emendas ngs 1 e 2.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. As despesas
decorrentes da execução da futura lei decorrerão por conta
dos créditos orçamentários consignados ao Poder Judiciário
do Estado.
A proposição está de acordo com a legislação vigente,

merecendo prosperar nesta Casa.
Objetivando aprimorar o projeto, apresentamos ao final as

Emendas ngs 3 e 4.
A Emenda nQ 3 pretende adaptar o texto á expressão

monetária em vigor.
A Emenda ng 4 tem como objetivo reparar a situação fática
existente no próprio Tribunal de Justiça. Isso porque,
extinta a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, seus
funcionários foram absorvidos pela administração pública e,
aos poucos, foram sendo designados para exercício em seus
diversos órgãos, inclusive os do Poder Judiciário, por
requisição do Presidente do Tribunal de Justiça.
Funcionários altamente qualificados têm prestado valiosos
serviços a esses órgãos, desde então. Nada é mais justo do
que, nesta hora, quando se organiza o Quadro do Poder
Judiciário, esses servidores requisitados até 31/12/92 e que
ainda se encontrem em exercício no Poder Judiciário, sejam
enquadrados no seu Quadro Suplementar.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.607/93, com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, e as Emendas ns 3 e 4, a
seguir transcritas.

EMENDA No 3
No lQ do art. l, substitua-se a expressão monetária
Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros) por
CR$1.800,00 (mil e oitocentos cruzeiros reais).

EMENDA NQ 4
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - Fica assegurado aos servidores da extinta

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, em exercido nos
órgãos do Poder Judiciário na data desta lei, o direito ao
enquadramento em Quadro Suplementar do Tribunal de Justiça.
$ lg - Os cargos do quadro de que trata o 'caput' • deste

artigo extinguem-se com a sua vacância.
2g - O disposto neste artigo somente se aplica aos

servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.'.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Bonifácio Mourão, Relator -

Jaime Martins - Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de novembro de 1993

ATA

ATA DA 4709 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei do no 1.801 ao
1.803/93 - Projetos de Resolução ngs 1.804 e 1.805/93 -
Requerimentos do ng 4.905 ao 4.924/93 - Requerimentos dos
Deputados José Laviola, Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro e da
Comissão Especial para verificar a situação dos conjuntos
habitacionais construidos no Estado de Minas Gerais pelos
programas COOPHAB. PAIH, PEP e PROÁREAS, financiados pela
Caixa Econômica Federal - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Márcio Miranda (2), Simão Pedro Toledo (2), José
Braga, Jaime Martins, Wanderley Ávila, Baldonedo Napoleão,
Maria Elvira e Tarcísio Henriques (2) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Antõnio Carlos Pereira, Roberto
Amaral, Gilmar Machado e Péricles Ferreira - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 1.254 e
1.524/93; aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Romeu Queiroz; deferimento - Requerimento da
Comissão Especial para verificar a situação dos conjuntos
habitacionais construidos no Estado de Minas Gerais pelos
programas COOPHAB, PAIH, PEP e PROÁREAS, financiados pela
Caixa Econômica Federal deferimento - Requerimento do
Deputado José Laviola; aprovação - Requerimento do Deputado
Clêuber Carneiro; discurso da Deputada Maria Elvira;
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.579/93;
aprovação, na forma do Substitutivo ng 1 - Discussão, no 2
turno, do Projeto de Lei nQ 1.280/93; encerramento da
discussão; discurso do Deputado José Maria Pinto; aprovação
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifãcio Mourão - célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
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Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior-

Ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

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

proposições
PROJETO DE LEI Ng 1.801/93

Declara de utilidade pública o Centro de Informações e
Assistência Social de Minas Gerais - CIASMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Informações e Assistência Social de Minas Gerais - CIASMIG -
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, 23 de novembro de 1993.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: O Centro de Informações e Assistência Social
de Minas Gerais - CIASMIG -, com sede no Município e Belo
Horizonte, é uma instituição civil sem fins lucrativos.
Constituída por prazo indeterminado, tem como objetivo
promover o bem comum, conforme atesta o Dr. Ailton Tiago da
Costa, MM. Juiz de Direito da Ia Vara Cível de Belo
Horizonte, na documentação anexada ao processo. A entidade
em questão funciona há mais de dois anos, desempenhando as
atividades previstas em seu estatuto, sendo sua diretoria
composta de pessoas idóneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos a aprovação deste projeto.
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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 NQ 1.802/93

 

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional
Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educacional Monsenhor Herculano, com sede no Município de
Paraopeba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A entidade em apreço, mantida pela Paróquia
Nossa Senhora do Carmo, é uma Instituição de personalidade
jurídica de direito privado que tem como finalidade a
manutenção do Colégio Nossa Senhora do Carmo, de lQ grau.
Por ter como ideal máximo a difusão do ensino e da pesquisa

e a formação técnico-profissional, cultural e cientifica da
comunidade de Paraopeba, a entidade merece o reconhecimento
de sua utilidade pública. Por isso, submetemos a proposição
ora apresentada á apreciação de nossos ilustres pares-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1. do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.803193
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional Oscar Martins Lages,
com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Oscar Martins
Lages, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Conjunto

Habitacional Oscar Martins Lages é uma sociedade civil com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que tem por
objetivo promover o desenvolvimento da comunidade fornecendo
aos moradores uma perspectiva global a respeito dos
problemas existentes e auxiliando-os na solução desses
problemas.
A entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Assim sendo, a associação merece ser declarada de utilidade

pública-
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- 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 RESOLUÇÃO NQ 1.804193*
Dispõe sobre a remuneração do Governador, do Vice

Governador, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto
de Estado para o exercício financeiro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - A remuneração mensal do Governador, do Vice-

Governador. do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto
de Estado é constituída de subsidio e representação.
l - Os valores do subsidio e da representação, para

vigorarem no exercido de 1994, são os fixados no anexo
desta resolução, sendo a remuneração do Secretário de Estado
correspondente à do Deputado Estadual, observados os fatores
de ajustamento correspondentes.

- Integram, também, a remuneração de que trata este
artigo as vantagens de caráter individual.
Art. 2Q - Os valores fixados no anexo desta resolução serão
reajustados na mesma data e no mesmo percentual, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores do Estado,
aplicando-lhes os percentuais estabelecidos a partir de
janeiro de 1994. inclusive.
Art. 30 - O Deputado licenciado para exercer o cargo de

Secretário de Estado poderá optar pela remuneração do cargo
em que estiver investido.
Art. 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o limite das despesas resultantes da
aplicação desta resolução.
Art. 5g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de
1993-
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento - José Militão
- Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar
Padovani
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa pelo prazo de
três dias, para receber emenda, nos termos do art. 227 do
Regimento Interno.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 25/11/93.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.805/93
Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Resolução nQ 5.065. de
31 de maio de 1990, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lQ - Fica acrescido o seguinte § lg ao art. 57 da
Resolução nQ 5.065, de 31 de maio de 1990, passando a
vigorar como 2g o atual parágrafo único.'
"Art. 57 - .................................................
lg - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência de

iniciativa do Corregedor para o procedimento previsto no
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inciso II deste artigo, serão observadas as seguintes
regras, mantidas as demais:
a) para efeito do previsto na alínea "a", o prazo de

deliberação da comissão será de 3 (três) dias;
b) o prazo a que se refere a alínea "c será de 5 (cinco)

dias;
c) fica suprimida a nomeação de defensor dativo prevista na

alínea "c";
d) apresentada ou não a defesa, a instrução probatória a
que se refere a alínea "e" ocorrerá em prazo não excedente a
5 (cinco) dias, com emissão de parecer nas 48 (quarenta e
oito) horas seguintes, em que se concluirá pelo deferimento
ou pelo indeferimento do pedido de licença;
e) esgotado o prazo a que se refere a alínea anterior, o
Presidente da Assembléia designará Relator para emissão de
parecer em Plenário no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1993-
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento - José Militão
- Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para

parecer.
REQUERIMENTOS

NQ 4.905/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Mateus
Leme.
NQ 4.906/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Raposos.
Ng 4.907/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Piracema.
Ng 4.908/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Estrela
do Indaià.
Ng 4.909/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Carmo do
Cajuru.
Ng 4.910/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
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elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Bocaina
de Minas.
Ng 4.911/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas á expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Berilo.
NQ 4.912/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas, no Município de
Divinópol is.
NQ 4.913/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas no Município de Bom Jesus
do Galho. (- Distribuídos à Comissão de Política
Energética.)
NQ 4.914/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DETEL com vistas à implantação de um
posto de retransmissão e recepção de sinais de TV por via de
satélite no Município de Bocaina de Minas.
NQ 4.915/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DETEL com vistas à implantação de um
posto de retransmissão e recepção de sinais de TV por via de
satélite no Município de Liberdade. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.
NQ 4.916/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DETEL com vistas a que se viabilize a
Instalação detelefonia rural no Município de Leandro
Ferreira. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.917/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CASEMG com vistas à construção de silos no
Município de Estrela do Indaiá.
NQ 4.918/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CASEMG com vistas à construção de silos no
Município de Bocaina de Minas. (- Distribuídos à Comissão de
Agropecuária.)
NQ 4.919/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente do C.D.I. com vistas a que se viabilizem
recursos para aquisição de terrenos a serem destinados ao
Distrito Industrial de Visconde do Rio Branco.
Ng 4.920/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente do. C.D.I. com vistas à viabilização de
recursos para aquisição de terrenos a serem destinados ao
Distrito Industrial de Mateus Leme.

 

NQ 4.921/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e



ao Presidente do 001 com vistas à viabilização de recursos
para aquisição de terrenos a serem destinados ao Distrito
Industrial de Raposos. (- Distribuídos á Comissão de
Assuntos Municipais.)
No 4.922/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da EPAMrG com vistas a que sejam destinados
recursos ao CEP/ITAC de Pitangui. (- A Comissão de
Agropecuária.
Ng 4.923/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil - CEDEC - e ao Secretário do Trabalho com
vistas a que sejam tomadas as providências cabíveis para a
implantação do Programa de Combate à Seca. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Ng 4.924/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
pede seja solicitada ao Secretário da Saúde informação
relativa ao repasse de verbas do SUS para Barbacena no
período de janeiro a setembro de 1993. com a devida
identificação desses repasses. (- A Mesa da Assembléia.)
Da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Verificar a

Situação dos Conjuntos Habitacionais Construidos no Estado
de Minas Gerais, .a partir de 1990, pelos Programas COOPHAB,
PAIH, PEP e PROAREAS, Financiados pela Caixa Econômica
Federal, em Virtude do Grande Número de Denúncias Referentes
aos Mesmos, solicitando nova prorrogação, por mais 30 dias,
de seu prazo de funcionamento.
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se destine a ia

parte de reunião ordinária, a ser fixada posteriormente,
para prestar homenagem à Empresa Gontijo de Transportes
Ltda. , por ocasião de seu cinqüentenário.
Do Deputado José Laviola, solicitando regime de urgência

para a tramitação do Projeto de Lei nQ 1.607/93, do Tribunal
de Justiça.
Do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja o Projeto de
Lei nQ 1.583/93 apreciado em reunião conjunta das Comissões
de Justiça, de Saúde e Ação Social, de Defesa do Consumidor
e de Fiscalização Financeira.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Simão Pedro Toledo (2). Maria Elvira. Tarcísio Henriques
(2), Wanderley Ávila, Jaime Martins, Baldonedo Napoleão,
José Braga e Márcio Miranda (2).

Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Roberto Amaral,

Gilmar Machado e Péricies Ferreira proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.

211 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.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência dá ciência ao Plenário de que tem em mãos
requerimento do Deputado Clêuber Carneiro, coordenador do
Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da
Revisão Constitucional, vazados nos seguintes termos. (-
Lê:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de coordenador
do Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da
Revisão Constitucional e considerando:
que a Resolução ng 1/93. do Congresso Nacional, que dispõe
sobre os trabalhos de revisão constitucional, estabelece
prazo de 15 dias, a contar de 22/11/93, para apresentação de
propostas revisionais;
que o 4g do art. 4g da citada resolução prevê a
apresentação de propostas de Assembléias Legislativas de
três ou mais unidades da Federação, manifestando-se cada uma
delas pela maioria de seus membros;
que o ciclo de debates sobre a revisão da Constituição da
República promovido recentemente pela Assembléia Legislativa
resultou na apresentação, pelos debatedores e pelas
entidades representativas da sociedade, de diversas
propostas de alteração do texto constitucional federal
encaminha a V. Exa. as propostas anexas", extraídas dos
citados debates, e requer sejam elas submetidas á
deliberação do Plenário, conforme rito a ser definido pela
Mesa.
Requer, ainda, que se estabeleça, com a devida urgência,
prazo para apresentação de outras propostas revisionais de
autoria de Deputado ou comissão, a serem apreciadas segundo
o mesmo rito e encaminhadas á apreciação de outras
Assembléias Legislativas para serem protocoladas junto ao
Congresso Nacional, no prazo regimentalmente previsto.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1993.'

- As propostas apresentadas pelo Deputado Cléuber
Carneiro serão publicadas em outra edição.)
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia,
no uso de suas atribuições, aprovou a Deliberação da Mesa no
1.000, de 24/11/93, que dispõe sobre as normas de
tramitação, nesta Casa, das propostas revisionais previstas
pela Resolução ng 1/93-RCF, do Congresso Nacional. Avulsos
da deliberação serão distribuídos aos Deputados ainda nesta
reunião.
A Presidência esclarece, também, que, nos termos do inciso
1 do art. lo da referida deliberação, está aberto, até a
próxima sexta-feira, dia 26, o prazo para encaminhamento das
sugestões de propostas revisionais ao Grupo Parlamentar para
Acompanhamento dos Trabalhos da Revisão Constitucional.
(- A Deliberação da Mesa no 1.000 foi publicada na edição

do 'Minas Gerais' do dia 24/11/93.)
A Presidência comunica, ainda, ao Plenário, que a Mesa da

Assembléia apresentou, nesta data, o Projeto de Resolução n
1.805/93, por sugestão do 3g-Secretário, Deputado Bené
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Guedes, que, na qualidade de Corregedor, fez á Mesa o
seguinte encaminhamento de matéria. (- Lê:)
"Sr. Presidente:
Na qualidade de Corregedor da Casa, encaminho à

consideração da Mesa sugestão de projeto de resolução com a
finalidade de se reduzir em 1/3 os prazos previstos no art.
57 e seguintes do Capitulo III do Regimento Interno, os
quais dizem respeito a pedido de licença para instauração de
processo criminal contra Deputado, desde que haja
requerimento de urgência e fundamentado, apresentado pelo
Corregedor e aprovado pelo Plenário.
O projeto ora encaminhado prevê ainda providências
necessárias á adequação do rito proposto, sem, entretanto,
interferir no direito do parlamentar à imunidade formal,
cuja inspiração e sede é a Constituição da República.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1993.
Bené Guedes, Corregedor."

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. João dos Passos
Leal, nesta Capital; Maria Elvira - falecimento da Sra Rosa
Dai la Bernardina Pretti , nesta Capital; Tarcisio Henriques
(2) - falecimento do Sr. João Batista de Mendonça e , da Sra.
Mary Schofield Barbosa, em Cataguases; Wanderley Ávila -
falecimento da Sra. Noemi da Silva Linces, em Pirapora;
Jaime Martins - falecimento do Sr. Marco Aurélio Costa
Passos, em Florestal; Baldonedo Napoleão - falecimento do
Dr. Diomedes Carda de Lima, em São João dei-Rei; José Braga
- falecimento do Sr. Arnaldo Corrêa de Oliveira, em
Itacarambi; Simão Pedro Toledo - falecimento da Sra. Marli
Moreira. em Pouso Alegre; Márcio Miranda (2) - falecimento
dos Srs Antônio Carlos Alvarenga e Alvimar Gonçalves Dias,
em Divinõpolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
pareceres da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
dos Projetos de Lei ngs 1.254/93, do Deputado Marcos
Helênio, que determina a inclusão de estudos sobre Educação
para o Consumo no ensino do lg e 2g graus e dá outras
providências; e 1.524/93, do Deputado Célio de Oliveira, que
institui passe livre para os policiais civis e militares do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências (Arquive-
se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
em que solicita, na forma do inciso XXII do art. 244 do
Regimento Interno, que a la parte da reunião ordinária seja
destinada a homenagem especial á Empresa Gontijo de
Transportes Ltda , por ocasião de seu Cinqüentenário. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.
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Requerimento da Comissão Especial para verificar a situação
dos conjuntos habitacionais construídos no Estado, a partir
de 1990, pelos programas COOPHAB, PAIH, PEP e PROAREAS,
financiados pela Caixa Econômica Federal, no qual pleiteia a
prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 30 dias.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XX do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado José Laviola, em que postula tenha
o Projeto de Lei ng 1.607/93, do Tribunal de Justiça,
tramitação em regime de urgência. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Clêuber Carneiro, em que solicita
seja o Projeto de Lei OQ 1.583/93 apreciado em reunião
conjunta das Comissões de Justiça, Saúde e Ação Social,
Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira. Com a
palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Elvira.
- A Deputada Maria Elvira profere discurso, que será
publicado em outra edição.
o Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Em votação,

o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lo turno, do Projeto de
Lei nQ 1.579/93, do Deputado José Militão, que autoriza o
Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço decorrentes de
movimento grevista. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação, na forma
do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o substitutivo. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, no 1Q turno, o Projeto de Lei no
1.579/93, na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.280/93, do
Deputado Jorge Eduardo, que modifica o art. 20 da Lei nQ
10.083, de 28/12/89 (doação de imóvel). A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado José Maria Pinto.
O Deputado Jose Maria Pinto - Estamos de pleno acordo com o
encaminhamento que ora se faz nesta Casa. Entretanto,
estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito das
irregularidades existentes no CETEC.
Hoje, trazemos graves denúncias ao conhecimento desta Casa,
relacionadas com a área de ciência e tecnologia, sem cujo
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fomento, nós, mineiros, continuaremos a representar o papel
de meros espectadores do progresso econômico dos países do
Primeiro Mundo.
Ciência e tecnologia são duas alavancas mestras do

desenvolvimento. Seus operadores necessitam, como do ar que
respiram, do amparo dos poderes públicos. Somente com o
apoio moral e material do Estado podem colaborar,
efetivamente, em campo e em laboratório, para o incremento
da produtividade do trabalho de nossa gente
Há vinte e um anos, quando da criação do Centro
Tecnológico, os seus funcionários, serviçais e cientistas
alimentaram bem fundadas esperanças de contribuir
efetivamente para o desenvolvimento de Minas. Seus ideais de
autonomia técnico-cientifica ganharam novo alento quando o
constituinte mineiro estatuiu que a pesquisa e a difusão
receberiam tratamento prioritário do Estado, com vistas ao
progresso do conhecimento. Entretanto, hoje, estamos
frustrados.
Devido ao descaso dos responsáveis pela área em questão,
durante dois meses, o CETEC permaneceu acéfalo e
desgovernado. Os seus servidores experimentaram justificado
sentimento de temor ante a iminência do desmantelamento de
sua obra, constituída. ali, ao longo de mais de duas décadas
de acurado labor intelectual. Vislumbraram a desativação de
seus projetos de pesquisa, de suma importância para o
crescimento de nossa economia e que já haviam consumido mais
de US$10.000.000,00.
È possível que as nossas autoridades governamentais
desconheçam o dispositivo constitucional programático
segundo o qual o Estado concederia aos que se ocupam de
pesquisa e de tecnologia condições especiais de trabalho?
Inimigo da instituição que interiormente presidia, o
Diretor Administrativo e Financeiro puniu os seus
subordinados, que procuravam, por meio de sua entidade
representativa, pôr cobro ao descalabro administrativo que
imperava naquele centro avançado de pesquisa.
O atrabiliário fez publicar, naturalmente às expensas do

contribuinte mineiro, acintosa repreensão aos dirigentes da
Associação dos Servidores do Centro Tecnológico.
Gostaríamos, entretanto, de ler, impresso no órgão oficial

dos Poderes do Estado, não uma restrição àquele elenco de
nomes de funcionários de reputação ilibada, mas um elogio
público à sua dedicação ao trabalho e ao seu compromisso com
a causa do povo.
Sr. Presidente, representantes do povo mineiro,
comprometidos com a lei e com a justiça, não podemos
assistir, de braços cruzados, a tais arbitrariedades
cometidas contra os servidores do CETEC. E impensável que o
Sr. Governador, que tem procurado reparar as injustiças
perpetradas na administração anterior, faça vistas grossas
aos desmandos reinantes naquela autarquia-
0 clímax da perversa perseguição ocorreu quando o agente
público instaurou, na instituição, infundado processo de
sindicância, arrolando 13 funcionários, incluídos nesse
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número dirigentes da associação representativa dos
interesses da categoria.
O livre funcionamento das entidades representativas dos
empregados, na iniciativa privada, e dos servidores, na
administração pública, foi acolhido na Constituição da
República. Exigimos, portanto, desta tribuna, a autonomia
daquela entidade classista, condição "sine qua non' para que
o Centro Tecnológico reviva os seus dias de glória, quando
era o orgulho do povo mineiro.
Conclamamos as autoridades do Poder Executivo e os nossos
nobres pares para que, juntos, envidemos esforços para
transformar esse sonho em realidade.
Que a incompetência e o autoritarismo não venham tolher o
resgate da pesquisa cientifica em Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Esgotada a

matéria da pauta, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a extraordinária de logo mais as 201h30min,
nos termos do edital de convocação, para a especial de
amanhã, dia 24, às 8h30min, destinada à abertura do debate
Assistência Social e Verbas Públicas, para a ordinária,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
regimental, e para a especial, da mesma data, às 18 horas,
destinada â plenária final do debate de Assistência Social e
Verbas Públicas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PRÉVIO PARA OS FINS DO DISPOSTO
NO ART. 178 DO REGIMENTO INTERNO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos de despacho proferido em 29/9/93,
solicita a manifestação desta comissão para subsidiar sua
decisão quanto ao recebimento de projeto de resolução do
Deputado Roberto Carvalho, que objetiva sustar os efeitos do
Decreto ng 34.923, de 17/9/93.

Fundamentação
O projeto de resolução em questão tem por objetivo sustar
os efeitos do Decreto ng 34.923, de 17/9/93, do Governador
do Estado, que fixou índice geral de reajustamento dos
símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo.
Pretende o referido projeto de resolução, ainda,

estabelecer outro índice de reajustamento de vencimentos
para o pessoal civil e militar do Poder Executivo, a vigorar
a partir de lg de setembro do corrente ano.
A base jurídica do projeto, ainda que desprovido de
justificação, é o inciso XXX do art. 62 da Constituição do
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Estado, que reserva a esta Casa a competência privativa para
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.
Entretanto, o art. 178 do Regimento Interno da Assembléia
determina expressamente que "o Presidente da Assembléia só
receberá proposição redigida com clareza e observância da
técnica legislativa e do estilo parlamentar e em
conformidade com a Constituicão e com este Regimento" (grifo
nosso).
Ao examinarmos a proposição, verificamos que o seu art. 2g
dispõe sobre matéria que é objeto não de resolução, mas de
lei, cuja iniciativa é, saliente-se, privativa do Chefe do
Poder Executivo. Essa regra encontra-se determinada no art.
6€, III, "c", da Carta mineira, que estabelece
explicitamente a iniciativa do Governador do Estado para
dispor sobre assuntos dessa natureza.
Sendo assim, não é licito a membro deste Poder apresentar
projeto de resolução visando á disciplina de matéria
constitucionalmente reservada ao Chefe da administração
pública estadual, sob pena de contrariar os preceitos
básicos de nossos ordenamentos jurídico e constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo não-recebimento do
projeto de resolução sob comento, do Deputado Roberto
Carvalho, com fundamento no art. 178 do Regimento Interno e
no art. 6€, III. 'c', da Constituição do Estado.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Célio de Oliveira - Maria José Haueisen (voto contrário).

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.014

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem ng 399/93, o Governador do Estado
comunicou-nos a oposição de veto parcial à Proposição de Lei
ng 12.014, incidente sobre seu art. 22, expediente que
utilizou valendo-se da competência que lhe confere o aru
90, VIII, c/c o art. 70, II, ambos da Constituição do
Estado.
Após sua publicação, foi a matéria encaminhada a esta

Comissão Especial, para, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
O veto em apreço revela-se procedente. O dispositivo sobre
o qual incide dispõe sobre a publicação de valores da
receita liquida do Estado, para efeito de reajustamento dos
vencimentos dos servidores; todavia, como argumentou o
Governador, esta prescrição já se acha compreendida, de
forma mais ampla, na Constituição do Estado, e esses dados
já são publicados com a informação obrigatória que é
prestada pelo Executivo ao Legislativo, para efeito de
fiscalização e controle Assim, o artigo , vetado mostra-se
desnecessário e contrário ao interesse público Dessa forma,
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a proposição de veto tem fundamento e merece ser acolhida
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto

parcial à Proposição de Lei nQ 12.014.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator -
Sebastião Casta.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 185/91

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei
no 185/91 (ex-Projeta de Lei nQ 2.168/90) declara de
utilidade pública o Sindicato dos Administradores do Estado
de Minas Gerais.
Publicado em 6/4/91, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
O Sindicato dos Administradores do Estado de Minas Gerais è
uma entidade constituída para fins de estudo, coordenação,
defesa, proteção e representação da categoria dos
administradores que trabalham no Estado de Minas Gerais.
Muito embora sejam nobres os objetivos do sindicato e,
seguramente, seja de extrema Importância o seu trabalho em
prol dos interesses da classe que representa, verificamos
que sua atividade contraria o espirito da Lei no 3.373, de
12/5/65, alterada pela Lei no 5.830, de 6/12/71, que
estabelece normas para a declaração de utilidade pública de
entidades.
De acordo com o art. lQ da supracitada lei, a entidade a
ser beneficiada deve ter "o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade". No entanto, observa-se
que a entidade em apreço atende somente aos seus associados.
Acresce que cabe à Assembléia Legislativa "dispor sobre
todas as matérias de competência do Estado" (art. 62 da
Constituição Estadual) e, ainda, nos termos da mesma
Constituição, zelar pela guarda da Constituição e das leis
(art. 11).
Dessa forma, cumpre que nos manifestemos contrariamente ao

que propõe a matéria em exame.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 185/91.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Maria José Haueisen - António Pinheiro.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.484193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatõrio --
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De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Comunitário Infantil Caminhando com Jesus do Bairro
Camargos, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 25/0/93, o projeto foi distribuído a esta
comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma regimental.

Fundamentação
A matéria em questão é regulada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades. A-associação
atende às exigências da supracitada lei, tendo em vista a
documentação juntada ao processo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.484/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.487/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado António Júlio, o Projeto de Lei ng
1.487/93 visa dar a denominação de Escola Estadual Jacir
Lopes Duarte à Escola Estadual de Vargem Grande, no
Município de Papagaios
Publicada em 26/6/93. a proposição foi distribuída a esta
comissão para exame preliminar de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.
A fim de subsidiar o exame da matéria por esta comissão, O
referido projeto foi baixado em diligência á Prefeitura
Municipal de Papagaios, para alguns esclarecimentos, o que
foi de pronto atendido.
Por conseguinte, passamos á análise do projeto em tela.

Fundamentação
Sob a égide da Lei ng 5.378, de 3/12/69, que dispõe sobre a
matéria, alterada pela Lei ng 7.621, de 13/12/79, a escolha
de denominação para estabelecimentos, instituições, prédios
e obras do Estado só poderá recair em nomes de pessoas
falecidas, não podendo haver, no mesmo município, mais de um
estabelecimento ou próprio público com igual denominação.
A diligência que acompanha a proposição em pauta traz à

colação informação do Prefeito Municipal de Papagaios de que
inexiste, naquele município, instituição ou estabelecimento
público com a denominação de Jacir Lopes Duarte.
Destarte, a matéria não encontra óbices de natureza legal.
Quanto aos aspectos constitucionais, também não
vislumbramos óbices à aprovação do projeto, notadamente no
que se refere à iniciativa parlamentar.

Conclusão
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"Ex positis", concluímos pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.487/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Cléuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Antõnio Pinheiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.569193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n
1.569/93 visa a instituir o Fundo de Amparo aos Municípios
Nascentes e às Associações Microrregionais e a determinar
outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 14/8/93, foi a
proposição encaminhada a esta comissão para exame
preliminar, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de fundos é matéria de natureza administrativa e
financeira, e sua implementação cabe ao Poder Executivo,
órgão de governo administrador por excelência. Todavia,
constitui medida que requer prévia autorização legislativa,
nos termos do inciso IX do art. 161 da Constituição do
Estado. E a lei, portanto, o veículo normativo capaz de
tornar obrigatória a medida que pretende o autor do projeto
ora analisado.
Ressalte-se, ainda, que a Carta mineira não arrola, em seu
art. 66, a criação de fundos como matéria de iniciativa
privativa do Poder Executivo, o que nos leva a considerá-la
como de iniciativa ampla, podendo ser proposta tanto pelo
Chefe do Executivo quanto pelos membros deste Poder.
Relativamente ao conteúdo da proposição, pudemos verificar
sua adequação aos ditames da Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundo, sobretudo quanto ao disposto no art. 3Q
daquele diploma legal, que enumera as exigências que a lei
ordinária deverá estabelecer para a criação de um fundo.
Não há, pois, como obstaculizar a tramitação do projeto
nesta Casa, uma vez que preenchidos se encontram os
requisitos de ordem constitucional e legal supramencionados.
Observe--se, contudo, que a redação de seu art. lg deve ser
alterada, a fim de que seja reparada uma impropriedade
vocabular em termos jurídicos: esse dispositivo estabelece
que o fundo é uma "entidade' desprovida de personalidade
jurídica, quando nós sabemos que é exatamente o oposto - o
fato de ser provido de personalidade jurídica - que
caracteriza um ente.

- Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.569/93, com a Emenda nQ 1, que a seguircapresentamos.

EMENDA NQ 1 "a
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica instituído o Fundo de Amparo aos Municípios
Nascentes e às Associações Microrregionais, destinado ao
financiamento da formação de infra-estrutura de serviços
públicos-".
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira - Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.606193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pública a Ação
Manhuaçuense de Promoção ao Menor - AMPM -, com sede na
cidade de Manhuaçu.
Publicada em 27/8/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c O art.
103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria do projeto em exame é regulada pela Lei ng 5.830.
de 6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública. Os documentos apresentados
comprovam que a entidade cumpre o disposto na citada lei.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.606/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.607193

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, por seu Presidente.
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos padrões de
vencimentos edos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
Publicada em 28/8/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora
vem o projeto a esta Comissão, para, nos ternos do art 195,
c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno, receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame estende aos servidores do Poder
Judiciário, nos mesmos índices e datas de vigência, os
aumentos de vencimentos já concedidos aos servidores dos
Poderes Executivo e Legislativo, em maio e julho de 1993.
Trata-se de providência que, periodicamente, faz-se
necessária, em face da persistência do processo
inflacionário, com a conseqüente corrosão dos valores da
remuneração dos servidores.
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A proposição em tela estende ainda aos servidores do Poder
Judiciário os parâmetros para a política salarial
estabelecidos pela Lei ng 11.115, de 16/6/93, contribuindo,
dessa forma, para a homogeneidade nas regras e nas ações
administrativas.
Apresentamos, acatando sugestão encaminhada pelo Tribunal
de Justiça, por seu Diretor-Geral, a Emenda ng 1, que dá
nova redação ao art. 4g do projeto de lei em tela, com o
intuito de compatibilizar o projeto com a lei
supramencionada.
Apresentamos, ainda, a Emenda ng 2, com o objetivo de
adequar a redação do art. 6g, que contém a cláusula de
vigência, aos preceitos da técnica legislativa, uma vez que
inexiste a necessidade de reafirmação de termos já incluídos
nos dispositivos do projeto, os quais determinam datas
especificas para sua vigência.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.607/93, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir
redigidas:

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário,

inclusive os inativos, o disposto na Lei ng 11.115. de 16
de junho de 1993.

lg - Fica o Tribunal de Justiça autorizado a estender aos
servidores do Poder Judiciário, mediante resolução, nos
mesmos índices e datas de vigência, o reajustamento
quadrimestral e as antecipações bimestrais de que trata o
art. 7g da lei a que se refere o 'caput" deste artigo.

2g - As demais normas de política remuneratória previstas
na Lei ng 11.115. de 16 de junho de 1993, quando aplicáveis
aos servidores do Poder Judiciário, serão objeto de projeto
de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.'.

EMENDA Ng 2
Dê-se ao art. 60 seguinte redação:
"Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro Antônio, Relator -

Dilzon Melo - Tarcísio Henriques - Antõnio Fuaatto - Ermano
Batista - Sebastião Costa.

PARECER PARA 0 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.616193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem no 386/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no
1.616/93, que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Jaiba e dá outras providências.
Publicada em 2/9/93, a proposição foi encaminhada a esta

comissão, para exame preliminar no que tange á
constitucionalidade, á juridicidade e à legalidade da
matéria, consoante o disposto no art. 195, c/c O art. 103,
V, "a', do Regimento Interno.
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Destarte, passamos à análise do projeto, fundamentando-a
nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em causa tem por escopo criar o Fundo de
Desenvolvimento do Jaiba, com o objetivo de promover a
melhoria das condições socioeconômicas da região do projeto
do Distrito Agroindustrial do Jaiba, expandir as fronteiras
agrícolas e elevar os índices de produtividade, por meio do
desenvolvimento da irrigação.
A Carta Estadual vigente, lei maior na pirâmide normativa
do Estado, além de determinar que as condições para a
instituição e o funcionamento de fundos devem ser
estabelecidas em lei complementar, exige que a sua criação
se dê mediante autorização legislativa (art. 159, II, c/c o
art. 161, IX).
Nesse passo, foi editada a Lei Complementar no 27. de
18/1/93.que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundos. Fixemo-nos, pois, no exame do projeto em
pauta à luz dos princípios e das regras estabelecidos pela
citada lei.
Saliente-se que a própria Carta Magna determinou que a lei

criará o Fundo de Desenvolvimento Regional, segundo dispõe o
seu art. 51, f
Um primeiro aspecto a se observar é que a instituição e a
gestão de fundo de qualquer natureza dependem de prévia
autorização legislativa especifica, a qual se baseará em
demonstração pormenorizada de viabilidade técnica e
econômica, conforme se infere do art. lg, "caput" e
parágrafo único, da Lei Complementar no 27.
Nesse particular, houve cumprimento da determinação legal,

uma vez que acompanha o projeto nota técnica com informações
sobre a viabilidade técnica e econômica do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba e o seu interesse público.
Outra importante regra a se considerar é o art. 3o da lei
disciplinadora supramencionada, no qual estão elencados os
requisitos a serem observados pelo legislador quando da
criação de fundos, destacando-se, entre eles, a origem dos
recursos e o prazo de sua duração, a entidade gestora e o
agente financeiro do fundo, inseridos no projeto por meio
dos arts. 3g , 4Q e 60.
A proposição ora analisada atende, assim, ás exigências

constitucional e legal supracitadas.
Objetivando adequar o art. 11 do projeto a melhor técnica
legislativa, propomos, ao final, a Emenda flQ 1. Propomos,
ainda, por sugestão do Poder Executivo, a Emenda no 2, que
fixa em 3% o percentual da remuneração do BDMG, de que trata
o art. Sg , inciso VI, o qual fora estabelecido pela redação
original apenas como limite. Saliente-se que o percentual de
3% fixado para a remuneração do SOMO relativa ao repasse dos
recursos do fundo, se equipara à média praticada por fontes
repassadoras, tais como BNDES-FtNAME: 2,5% a 3% ao ano,
conforme o programa; FrNEP: 3% ao ano; fundos estaduais em
operação: de 2% a 3% ao ano.

Conclusão
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Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.616/93, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
O art. 11 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - Esta lei entra em vigor a partir de lQ de

janeiro de 1994.".
EMENDA No 2

O inciso VI do art. 5g passa a ter a seguinte redação:
"Art. S - .. .....................
vi - O agente financeiro fará jus a uma comissão de 3%
(três por cento) ao ano, a titulo de remuneração por
serviços prestados, incluída na taxa de juros.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

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

NQ 1.632193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.632, do Deputado Célio de Oliveira,

dispõe sobre a construção de estação de piscicultura nas
represas de usinas hidrelétricas a serem implantadas no
âmbito do Estado de Minas Gerais.
Publicado em 4/9/93, foi o projeto distribuído a esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em discussão insere-se no campo da competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, conforme preceitua o art. 23, VI e VII, da
Constituição Federal.
Já o art. 24, também da Carta Magna, expressa,

textualmente, o seguinte-
"Art. 24 - Compete á União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:

VI -florestas, caça, pesca, fauna. conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição;

lo - No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

2g - A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

3g - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades;".
Também a Constituição mineira, em seu art. lo, V, elenca,
no rol da competência do Estado, a proteção do meio ambiente
e, nos incisos XVII e XVIII do art. 61, dispõe sobre a
iniciativa do parlamentar para inauguração do processo
legislativo.
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Vê-se, pois, que a proposição em tela encontra ressonância
nos permissivos constitucionais retromencionados, em que
pese a algumas Incorreções de ordem técnica detectadas nos
arts. 2Q e 3Q da proposição, cujos reparos constam nas
emendas que integram a parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.632/93, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - A dimensão da estação de piscicultura será

proporcional ao porte da represa da usina hidrelétrica a ser
construida.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
publicação.".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Cléuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

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

NQ 1.671193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Leandro, o Projeto de Lei no
1.671/93 objetiva declarar de utilidade pública o Clube de
Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede em
Coronel Fabriciano.
Publicado em 24/9/93, foi o projeto distribuído a esta

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

Fundamentação
O referido clube é uma sociedade civil com personalidade
jurídica de direito privado e tem, entre outras, a
finalidade de promover a aproximação entre diretores de
lojas que vendem a varejo, visando a estreitar a
camaradagem e a colaboração reciproca, bem como a cooperar
com as autoridades, associações de classe e entidades
sociais nas questões de interesse das referidas lojas. E uma
entidade sem fins lucrativos, funciona há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício de seus respectivos
cargos.
Pela documentação apresentada, verifica-se que o mencionado

clube atende aos requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, não
existindo impedimento de ordem legal ou constitucional á sua
aprovação.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1-671/93.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.



515

Clêuber Carneiro, Presidente e Relator - Célio de Oliveira
- Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.674/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
epigrafe estabelece a gratuidade para as ações e recursos de
"habeas-cor pus".
Publicada em 25/9/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão para ser submetida a exame preliminar, sob os
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103. V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria, como se vê, refere-se á isenção das custas e de

quaisquer outros ónus financeiros que o Estado membro possa
impor sobre as ações de "habeas-corpus", inserindo-se,
portanto, na competência legislativa estadual, conforme o
previsto no art. 24, IV. da Constituição da República.
Do mesmo modo, não é a matéria de iniciativa privativa de

nenhum dos Poderes do Estado, podendo os membros desta Casa
encetar o processo legislativo.
Entretanto, já garante o art. 5g . LXXVII. da Constituição
Federal, a gratuidade das ações de "habeas-corpus", sendo
tal preceito de aplicação imediata, conforme o Ç lç do
mencionado artigo.
A função legiferante consiste basicamente na produção das
normas e não em sua reprodução. Repetir, na legislação
infraconstitucional, o que já se encontra consagrado na
Carta Magna, que lhe serve de fundamento, é comportamento
que nada acrescenta à ordem jurídica. A lei, para ser
considerada como tal, deve trazer uma novidade ao mundo do
direito, sob pena de contrariar a própria lógica do sistema
jurídico. Assim, pode-se constatar que a proposição em exame
é antijuridica.
Além de antijuridico, o projeto, ao pretender reproduzir
preceito constitucional em lei ordinária, contraria o
principio da razoabilidade, previsto no art. 13 da Carta
Política mineira, o qual deve servir de base não só para a
prática de atos administrativos, mas também para a produção
das normas jurídicas. Em razão disso, a matéria apresenta-se
eivada de vicio insanável de antijuridicidade e
inconstitucional idade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei ng 1.674/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.677193

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
A proposição em exame, de autoria do Deputado Arnaldc

Canarinho, cria linha de transporte coletivo rodoviáric
interligando os Municípios de Lagoa Grande, Presidente
Olegário, Patos de Minas. Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba,
São Gotardo e Belo Horizonte.
Publicado em 25/9/93, foi o projeto distribuído a esta

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

Fundamentação
A exploração do serviço de transporte ferroviário e
aquaviário que não transponha os limites do território do
Estado e a do rodoviário estadual de passageiros compete,
conforme determina o art. 10, IX, da Carta política mineira,
ao Estado, que poderá exercê-la sob a forma direta ou
mediante concessão.
A Assembléia Legislativa, por seu turno, conforme comando
emanado do art. 61 também da Constituição do Estado cabe,
com a sanção do Governador, dispor sobre matérias de
competência do Estado.
Por ser o transporte coletivo atividade da maior
importância para a população, nada obsta venha ela a
constituir objeto da atividade do legislador. Em contato
próximo e permanente com seus representados, é natural que o
Deputado volte sua atenção para esse problema, traduzindo,
por meio de projeto de lei, como no caso presente, as
aspirações das comunidades que representa.
Além disso, o projeto de lei em exame está em consonância

com as determinações da Lei Estadual nQ 10.453, de 23/2/91,
que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços
públicos, estatuindo, em seus artigos iniciais, que serviços
dessa natureza podem ser delegados pelo Estado ao
particular, sob a forma de concessão ou permissão.
Entretanto, por julgarmos conveniente se propicie ao Poder
Executivo um maior espaço de atuação na realização da
concorrência, prerrogativa que lhe compete, sugerimos a
supressão do art. 2Q do projeto de lei sob exame.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.677/93, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Suprima-se o art. 2Q, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Cléuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Antõnio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.682/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros vila Paiva e Jardim Esplanada, com
sede no Municipio de Planura.
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Publicado em 30/9/93, 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 Associação dos Moradores dos Bairros Vila Paiva e Jardim
Esplanada é uma sociedade civil, com personalidade jurídica,
que tem por objetivo zelar pela melhoria das condições de
vida dos moradores desses bairros.
Pela documentação apresentada, verificamos que a associação

está em conformidade com o que determina a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades, e que a proposição atende ao
disposto nos incisos 1 e II do 5g do art. 178 do Regimento
Interno.
Dessa forma, a matéria não encontra, na ordem jurídica,

óbices a sua normal tramitação.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.682/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Ant6nio Pinheiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.692/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei acima enumerado, do Deputado Pêricles
Ferreira, visa declarar de utilidade pública a ACHANTI -
Associação Chapadense de Assistência às Necessidades do
Trabalhador e da Infância -' com sede no Município de
Chapada do Norte.
Publicado em 1Q/10/93, 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
Pela documentação que Instrui a proposição em tela,

verifica-se que a entidade satisfaz todos os requisitos
exigidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a
matéria em questão, fazendo-se oportuna a aprovação do
projeto.

Conclusão
A vista do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.692/93, com a Emenda nQ 1, na forma redigida a seguir.

EMENDA No 1
No Projeto de Lei nQ 1.692/93, onde se lê:
"Associação Chapadense de Assistência às Necessidades do

Trabalhador e da Infância - ACHANTI -", leia-se:
"ACHANTI - Associação Chapadense de Assistência às

Necessidades do Trabalhador e da Infância.".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro. Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.693/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.693/93, do Deputado Péricles
Ferreira, pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Município de Medina, com sede no
Município de Medina.
Publicado em lQ/10/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade

em apreço atende ás exigências da Lei no 5.830, de 6/12/71,
que contém os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
Não há, pois, impedimentos de ordem legal ou constitucional

á aprovação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.693/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro. Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.695/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o Projeto de Lei ng
1.695/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena.
Após ser publicado, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade em apreço é dotada de personalidade jurídica e
está em funcionamento desde junho de 1990. sendo sua
diretoria formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos
cargos que exercem. Logo, todos os requisitos estabelecidos
pela legislação que disciplina a declaração de utilidade
pública de entidades estão preenchidos, não havendo óbices
de natureza legal à normal tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Diante das razões expostas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.695/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.696/93

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei no
1.696/93 declara de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais - SOS -, com sede no Município de São Lourenço.
Publicado em lo/10/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade civil sem fins lucrativos, dotada de personalidade
jurídica, o Serviço de Obras Sociais - SOS - tem por
finalidade prestar auxilio a pessoas carentes,
proporcionando-lhes socorro e orientação profissional.
Trata-se de entidade voltada, exclusivamente, para a prática
da filantropia.
Por estar em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos e sua diretoria ser integrada por pessoas idôneas, que
não são remuneradas pelo exercício especifico de suas
funções, entendemos estar a proposição conforme as
exigências da Lei no 5.830, de 6/12/71, que estabelece as
normas para a declaração de utilidade pública de entidades.
Pelas razões aduzidas, não vislumbramos qualquer óbice à

tramitação normal do projeto.
Conclusão

Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.696/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Antõnio Pinheiro, Relator -
Maria José Haueisen - Cêlio de Oliveira.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.701/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.701/93. do Deputado Bonifácio Mourão,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos PX
do Cidadão de Governador Valadares, com sede no Município de
Governador Valadares.
Publicado em 2/10/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade

em apreço atende às exigências da Lei no 5.830, de 6/12/71,
que estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
No entanto, somos levados a apresentar emenda ao projeto,

visando a seu aperfeiçoamento técnico.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionali-
dade, pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.701/93, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC (Grupo
Rodeio de Comunicação), com sede no Município de Governador
Valadares."_
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Cléuber Carneiro, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Maria José Haueisen - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro-

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.707/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Nossa Senhora do Belo Ramo, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado, 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 Associação Nossa Senhora do Belo Ramo é uma sociedade
civil, e seu estatuto está devidamente registrado no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas Jero Oliva,
desta Capital. Além disso, a entidade atende aos demais
requisitos da Lei ng 5830, de 6/12/71, que regulamenta a
matéria, não havendo óbice à sua tramitação.
Entretanto, faz-se necessário dar nova redação ao seu art.
lg, com vistas à correção do nome da entidade, o que
faremos por meio da Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.707/93, com a Emenda ng 1. que apresentamos a seguir.

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

Nossa Senhora do Belo Ramo, com sede no Município de Belo
Horizonte."-
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993
Cléuber Carneiro, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.708/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em epigrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação Brasileira Comunitária e de Pais para a Prevenção
do Abuso de Drogas - ABRAÇO -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Publicado em 7/10/93, vem o projeto à Comissão de

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

Fundamentação
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A Associação Brasileira Comunitária e de Pais para a
Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO - é uma sociedade
civil, com personalidade jurídica, que objetiva mobilizar a
comunidade e especialmente os pais na prevenção do uso de
drogas.
Ao analisarmos a documentação apresentada, verificamos que
a entidade satisfaz as exigências da Lei ng 5.830, de
6/12/71, e que a proposição está em conformidade com o
disposto nos incisos 1 e II do 5g do art. 178 do Regimento
interno.
Dessa forma, a matéria não encontra óbices de ordem
jurídica a sua normal tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1-708/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Maria José Haueisen,
Relatora - Célio de Oliveira - António Pinheiro.

PARECER PARA O ip TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 1.710/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.710/93, do Deputado José Militão,
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Icaivera Betim, com sede no Município de
Bet im.
Publicado em 7/10/93, verni o projeto a esta comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Sociedade civil dotada de personalidade jurídica, a
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Icaivera Betim
está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos e
tem sua diretoria composta de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício das funções que desempenham.
Estando, pois, preenchidos os requisitos exigidos para a
declaração de utilidade pública de entidades, conforme o
estabelecido na Lei ng 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a
matéria, não vislumbramos qualquer impedimento à tramitação
normal do projeto.

Conclusão
Pelas razões argüidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1710/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Cléuber Carneiro, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

Ng 1.713/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
0 projeto de lei acima epigrafado, do Deputado Wanderley
Avila, visa declarar de utilidade pública a Associação



522

Comunitária do Conjunto Betânia, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicada em 8/10/93, vem a proposição a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação que instrui o projeto, verifica-se que a

entidade satisfaz todos os requisitos exigidos pela Lei ng
5.830, de 6/12/71, que regulamenta a matéria, estando apta a
ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Avista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.713/93, na forma original.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - António Pinheiro, Relator -
Maria José Raueisen - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.716/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei nQ 1.716/93 declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Betim - ASMU8E -, com sede em
Bet im.
Publicado em 9/10/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1. "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Sociedade civil dotada de personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, a Associação dos Servidores Municipais de Betim
- ASMtJBE - tem por objetivo servir desinteressadamente a
todas as categorias de servidores da Prefeitura e da Câmara
Municipal de Betim.
Por estar em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos e sua diretoria ser integrada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções, entendemos estar
a proposição conforme ás exigências da Lei ng 5.830. de
6/12/71. que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
Assim sendo, não vislumbramos qualquer impedimento á
tramitação normal do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.716/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Célio de Oliveira,
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

P1g 1.720/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei flQ 1720/93
pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Pioneiros do Nordeste, com sede no Município de Guanhães.
Publicada em 9/10/93, 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 em questão tem prova de personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos
que exercem.
Adotando como um de seus princípios o servir á
coletividade, a entidade atende aos preceitos legais
vigentes. Em vista disso, não encontramos óbices á
tramitação da matéria.
Entretanto, houvemos por bem apresentar emenda ao art. lQ

do projeto para retificar o nome da instituição.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.720/93, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

Respeitável Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste, com sede no
Municipio de Cuanhães,".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

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

Plg 1.741/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado José Laviola,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Betinense de Escritores - ABE -, com sede no Município de
Bet i m.
Publicado em 23/10/93, vem o projeto, preliminarmente, a
esta comissão para o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, 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 de entidades, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente á comunidade, e ser a sua diretoria
composta de pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo
trabalho desempenhado:
Tais exigências estão atendidas pela entidade, conforme
demonstram os documentos anexados ao processo, não se
vislumbrando óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
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Pelas razões explicitadas. somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.741/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.748/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Do Deputado Wanderiey Ávila, o Projeto de Lei ng 1.748/93
visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Essênios do 3Q Milênio nQ 246, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 28/10/93. vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, nos termos dos art. 195, c/c o art. 103,
V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, com sede e foro no Município de Belo Horizonte.
Pela documentação apresentada, verifica-se que a Loja
Maçônica Essênios do 3g Milênio nQ 246 tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, e que sua diretoria
é composta por pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercido de seus cargos.
Atendidos os requisitas de ordem legal pela entidade, não

encontramos óbices à normal tramitação da proposição.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.748/93.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.493/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.493/93, do Deputado Bené Guedes,

objetiva declarar de utilidade pública a APAE de Itabirito -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -, com sede no
Município de Itabirito.
Após a aprovação da proposição no lQ turno, cabe a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por fim prestar assistência moral
e material ao excepcional necessitado. Procura, ainda,
promover estudos, conferências e palestras sobre os
problemas do excepcional e os meios para resolvê-los.
Consideramos, portanto, oportuna e merecida a declaração de
utilidade pública que a proposição pretende outorgar à APAE
de Itabirito.
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Para aprimoramento técnico do projeto, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda mg 1.

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

nQ 1.493/93, com a Emenda ng 1.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a APAE de

Itabirito - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -,
com sede no Município de Itabirito. "
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.579/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, a proposição em tela
visa a autorizar o Poder Executivo a anistiar faltas ao
serviço em decorrência de movimento grevista.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do
Substitutivo 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 análise,
aperfeiçoada na forma do referido substitutivo, não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à
sua aprovação. A matéria tem como finalidade anistiar as
faltas cometidas por servidor público em greve, no período
de 10 de março a 24 de maio do corrente ano, para efeito de
contagem de tempo destinada à concessão de aposentadoria e a
outros direitos, não sendo seu objetivo a reposição
financeira referente àquele período. Dessa forma, o projeto
em apreço não acarreta ónus adicional para os cofres
públicos, não havendo repercussão no Orçamento do Estado. A
medida em comento merece, assim, prosperar nesta Casa.
Além disso, a matéria reveste-se de grande alcance social e
senso de justiça, ao evitar que milhares de valorosos
servidores deste Estado, que já tiveram os dias descontados,
venham a ser ainda mais prejudicados, em razão de terem
apenas exercido o direito à greve que lhes confere a Carta
Magna.

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

Lei ng 1.579/93 na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente e Relator - José Bonifácio -

Ambrósio Pinto - José Militão.
Redação do Vencido no lç Turno

PROJETO DE LEI No 1.579193
Autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas aos serviços

decorrentes de movimento grevista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - 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 lO de março de 1993 e 24 de maio de 1993.

lg - O disposto neste artigo não gera direito quanto á
reposição financeira dos dias de trabalho descontados da
remuneração do servidor.
f 2Q - 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.
Art. 2Q - A anistia de que trata esta lei terá caráter

universal
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.636/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, com
sede no Município de Lagamar.
Aprovada a matéria no lg turno, compete-nos agora sobre ela
emitir parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos do art. 104, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiterando nosso entendimento sobre a matéria, consideramos
justa e oportuna a declaração de utilidade pública da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, haja
vista suas atividades serem direcionadas ao fomento e á
racionalização das explorações agropecuárias, bem como á
melhoria das condições de vida de seus associados.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2g turno,

do Projeto de Lei nQ 1.636/93, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Arnaldo Canarinho, Relator.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 2, APRESENTADO EM PLENÁRIO,

AO PROJETO DE LEI NQ 1.179193
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Substitutivo ng 2
ao Projeto de Lei nQ 1.179/93 dá nova redação á proposição
apresentada pelo parlamentar, cuja finalidade é instituir o
Programa Estadual de Divulgação Educativa, denominado
EDUCAR.
o referido substitutivo foi apresentado em Plenário durante

a fase de discussão do projeto, no lg turno.
Tramitando em regime de urgência, a requerimento do autor,
nos termos do art. 274, II, • do Regimento Interno, vem agora
a matéria a esta comissão para receber parecer.
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Fundamentação
O substitutivo em apreço tem por objetivo aperfeiçoar, em
seus aspectos formais e materiais, o Projeto de Lei ng
1.179/93. que propõe seja instituído o Programa Estadual de
Divulgação Educativa - EDUCAR.
O EDUCAR pretende, de forma permanente, selecionar e
produzir informações, segundo critérios educativos,
colocando-as ao alcance de quantos delas necessitarem, em
especial dos jovens, com a finalidade de capacitá-los a
participar, de forma consciente, da construção de uma nova
mentalidade sócio-politico-cultural no Estado e no Pais.
Para o cumprimento das finalidades do programa, serão
utilizados os meios de comunicação, com destaque para a
televisão, que assim estarão cumprindo o imperativo da
Constituição Federal, expresso em seu art. 221, 1, que
estabelece que a produção e a programação das emissoras de
rádio e de televisão deverão atender, entre outros, ao
principio da preferência às finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas da sociedade-

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do

Substitutivo ng 2 ao Projeto de Lei no 1.179/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993-
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Gilmar Machado.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.584193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, vem à Mesa, para receber parecer, o
requerimento em epígrafe, publicado em 7/8/93. Objetiva-se,
por intermédio da proposição, seja encaminhado ao Sr.
Presidente do Tribunal de Contas pedido de informação acerca
do Decreto Municipal no 339, de 25/1/93, pelo qual o Sr.
Prefeito Municipal de Cachoeira da Prata suspendeu as
atividades da Escola Municipal Iracema de Melo Moreira,
situada naquele município.
Solicitam-se, especialmente, as seguintes informações: se a
utilização de prédio escolar para finalidade diversa daquela
a que se destina descáracteríza a aplicação na área da
educação de 25% da receita resultante de impostos, conforme
determina a Constituição Federal; as medidas acautelatórias,
de caráter administrativo, que poderá o Tribunal de Contas
tomar para que se evitem práticas dessa natureza, em que
recursos destinados à educação venham, indiretamente, a
servir a outras finalidades.
Nos termos do art. 179, parágrafo único, do Regimento
Interno, foi anexado à proposição em exame o Requerimento no
4.695/93, do Deputado Anderson Adauto, de igual teor,
publicado em 11/9/93.

Fundamentação
Fundamenta-se o Requerimento ng 4.584/93 no art. 62, XXXI,

da Constituição Estadual, que dispõe o seguinte:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
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XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;.
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa prevê, no

art. 101, o seguinte:
"Art. 101 - As comissões, em razão da matéria de sua

competência ou da finalidade de sua constituição, cabe:

VIII - encaminhar, através da Mesa da Assembléia, pedido
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais;".
Sob o aspecto processual, o requerimento sujeita-se à
deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, XII, do
Regimento Interno, após subriieter-se a parecer da Mesa da
Assembléia, consoante dispõe o art. 246, c/c O art. 80,
VIII, "d", do aludido estatuto.
Ao definir a competência para a emissão do referido

parecer, estabelece o supracitado art. 80. VIII. "d", que o
requerimento de informações a autoridades estaduais somente
será admitido quando disser respeito a fato relacionado com
matéria legislativa em trãmite, ou a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia Legislativa.
Ao analisar a proposição em pauta, entendemos que as
informações a serem obtidas por seu Intermédio subsidiarão a
ação fiscalizadora desta Casa com relação á obediência, pelo
município, ao disposto no art. 212 da Constituição Federal,
que versa sobre a aplicação de 25%, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do
ensino. E matéria vinculada á relação entre o Estado e o
município para efeito de intervenção, tendo em vista que a
desobediência àquele preceito constitucional possibilita a
intervenção do Estado no nunicipio, conforme dispõe o art.
35, III, da Constituição Federal.
Além disso, nos termos do art. 205 da Constituição
Estadual, "E defeso ao Estado auxiliar, com recursos
financeiros e humanos, o Município que deixe de comprovar a
regular e eficaz aplicação, no ano imediatamente anterior,
do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do
ensino".
Por essa razão, consideramos de interesse público a
indagação constante na proposição.
Entendemos necessária a apresentação de emenda para adequar

expressão utilizada pelo Deputado aos termos do art. 212 da
Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 4.584/93, com a Emenda ng 1. a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Substitua-se a expressão " ....25% (vinte e cinco por
cento) da receita resultante de impostos em educação ....
por " ....25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
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de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - José

Militão - Rémolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.778193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem á Mesa,
para receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado
em lg/10/93. Solicita o parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Sr. Presidente da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG - acerca da admissão de servidores
sem concurso público, especificando-se, no caso de sua
ocorrência, a data da última admissão e o número de
servidores admitidos.
Solicita, ainda, informações quanto à data do último

concurso público realizado pelo órgão, bem como o número de
candidatos classificados e o de admitidos.

Fundamentação
A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta, é matéria que se
situa no âmbito da competência privativa da Assembléia
Legislativa, por força do disposto no art. 62. XXXI. da
Constituição do Estado.
O requerimento de informações a autoridades estaduais
sujeita-se à deliberação do Plenário, nos ternos do art.
245, XII, do Regimento Interno, a qual deve ser precedida de
parecer da Mesa da Assembléia, segundo estabelece o art.
246, c/c O art. 60, VIII. "d", do aludido estatuto.
No que diz respeito ao mérito, entendemos ser a proposição
conveniente e oportuna, tendo em vista que a resposta ao
pedido de informações formulado por seu intermédio
subsidiará a ação fiscalizadora do Poder Legislativo no
tocante à observância, por órgão da administração indireta,
do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, o qual
determina seja a investidura em cargo público precedida de
concurso público.
Julgamos necessária a apresentação das seguintes emendas:
Emenda ng 1, que visa a adequar o requerimento à melhor
técnica legislativa; Emenda ng 2, que objetiva evitar que
esta Casa emita juizo de valor acerca de fato do qual não
tenha conhecimento oficial; além disso, promove a
substituição do termo funcionário" pelo termo "servidores';
Emenda ng 3, que se faz necessária em face da apresentação
da Emenda ng 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.778/93, com as emendas a seguir apresentadas.
EMENDA NO 1

No requerimento, substituam-se os termos " ....á COPASA
pelos termos ' ....ao Sr. Presidente da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG ....



530

EMENDA Hp 2
No requerimento, substituam-se os ternos ....admissão de
funcionários ....pelos termos " ....eventual admissão de
servidores ....

EMENDA Hp 3
No requerimento, substituam-se os termos

especificamente a data pelos termos
especificando-se, no caso de sua ocorrência, a data ....
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de
1993
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Rémolo

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.535/93

Mesa da Assembléia
Relatório

Vem á Mesa, para receber parecer, o requerimento em
epígrafe, de autoria do Deputado Marcos Helênio, publicado
em 28/10/93. Solicita o parlamentar seja encaminhado pedido
de informações aos Secretários de Estado da Fazenda e da
Habitação, acerca das obras realizadas pelo Poder Executivo
no período compreendido entre janeiro de 1992 e 21/10/93,
concernentes à habitação, bem como acerca dos respectivos
gastos, especificando-se: o número de casas construidas; as
localidades em que estão situadas; a faixa de renda da
população beneficiada e o percentual desses investimentos na
receita corrente liquida do Estado.

Fundamentação
O requerimento de informações a autoridades estaduais por
intermédio da Mesa da Assembléia é matéria sujeita à
deliberação do Plenário, nos termos do art. 245. XII, do
Regimento Interno, a qual deve ser precedida de parecer da
Mesa, por força do disposto nos arts. 246 e 80. VIII, "d",
do aludido diploma. Embasa-se tal pedido de informação na
função de fiscalização e controle dos atos do Poder
Executivo de que a Assembléia Legislativa é
constitucionalmente incumbida, nos termos do art. 62, XXXI,.
da Constituição do Estado
Analisada sob o aspecto do mérito, entendemos que a
proposição se caracteriza como conveniente e oportuna, tendo
em vista que os dados a serem obtidos por seu intermédio
subsidiarão a ação de fiscalização do Poder Legislativo no
q ue se refere à política habitacional do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 4.835/93, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - José

Militão - Rêmolo Aloise - Boné Guedes.

E
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Belo Horizonte, sexta-feira, 26 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA 2434 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no 2g turno, da Proposta de Emenda á
Constituição ng 15/91; questão de ordem; leitura do
Substitutivo ng 1; questão de ordem: discursos dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado; questões de ordem;
discurso do Deputado Roberto Carvalho; questões de ordem;
chamada para recomposição de"quorum"; existência de número
regimental para discussão; discurso do Deputado Antônio
Carlos Pereira: encerramento da discussão - Discussão, no 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 1461/93; aprovação, na forma do
vencido no lQ turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rênolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambróslo
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Côssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria lJlívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasçoncellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado .José Mtlitào) - 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.

Ig PARTE
Ata

- O Deputado Amilcar Padovani, Sg-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar â 22 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nQ 15/91, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
dá nova redação ao ç 20 do art. 203 da Constituição do
Estado (destinação de recursos orçamentários para a UEMG e
para a Universidade Estadual de Montes Claros). A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Segundo a Ordem do Dia,

que V. Exa. acabou de ler, a Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta, na forma do Substitutivo flQ 1.
Gostaria que fosse feita a leitura do substitutivo.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência convoca o
Deputado Roberto Carvalho para fazer a leitura do
substitutivo, solicitada pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira.
O Sr. Secretário
(Nota do redator: O teor do Substitutivo no 1 foi publicado

na edição do dia 13/11/93, p. 33, col. 4.)
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
gostariamos de encaminhar, e provavelmente por escrito, o
destaque relativo ao art. 212, para efeito de discussão e
votação-
0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira que não é permitido o
destaque ao art. 212, e sim ao conteúdo do substitutivo por
inteiro.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência informa que o
Deputado disporá, nos termas regimentais, de 30 minutos.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, no final do ano de 1991,
preocupados com o desinteresse do Governo do Estado em
relação ao cumprimento da determinação constitucional de se
implantar a Universidade do Estado de Minas Gerais,
encaminhamos a esta Assembléia Legislativa projeto de
emenda à Constituição que prevê acréscimo dos recursos
orçamentários para educação em 1,5%, cujo valor deverá ser
aplicado na implantação e na manutenção da UEMG.
Entendendo que a Universidade de Montes Claros também é

universidade de Minas Gerais, apoiamos o substitutivo do
Deputado Francisco Ramalho, que destina 0,25% desses
recursos àquela instituição. Acredito que isso não se deu
apenas por exclusão oligofrênica, pois todos compreendem e
os Constituintes foram sábios neste sentido -, que a UEMG é
de fundamental importãncia para o desenvolvimento deste
Estado e para a construção e a consolidação da cidadania.
A Emenda np 15/91 recebeu o apoio de todas as entidades
estudantis estaduais e federais: da UNE, da UBES, da UEE, de
vários diretórios acadêmicos e de várias universidades aqui
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instaladas. Todas as unidades do Estado de Minas Gerais
optantes porse integrarem à UEMG manifestaram-se também
favoráveis à aprovação da Emenda 15/91. Da mesma forma,
manifestaram-se favoráveis a essa emenda várias Câmaras de
Vereadores e lideranças de movimentos populares. Tenho a
impressão de que diversos Deputados, representantes das
cidades onde existem as unidades optantes, receberam das
direções dessas unidades, dos estudantes e da comunidade de
cada municipio solicitações para que apoiassem a Emenda ng
15/91. Sei de manifestações originárias de Carangola. de
Divinõpolis, de Diamantina, de Lavras, de Machado, de São
Sebastião do Paraiso, de Teõfilo Otõni e de muitas outras
cidades, até de algumas que não têm unidades optantes, nas
que têm o desejo de vê-]as instaladas em suas cidades, e
mesmo em todo o Estado. Os órgãos ligados à pesquisa, à
ciência e ã tecnologia, como a Secretaria de Ciência e
Tecnologia, num seminário realizado recentemente nesta Casa,
também apresentaram moção de apoio á Emenda ng 15/91.
Durante a tramitação dessa emenda, votada e aprovada no lg
turno, foi apresentado outro projeto de lei que propõe a
redução dos recursos destinados constitucionalmente à
ciência e à tecnologia de 3% para 1%. Esse projeto,
apresentado pelo Deputado Ermano Batista, foi veementemente
contestado e rechaçado pelos movimentos petistas, dos
professores e de todos aqueles que lutam pelo
desenvolvimento da ciência e da tecnologia em Minas
Gerais.Em todas as oportunidades em que se convocaram a
FAPEMIG, a EPAMIG e o CETEC, esses órgãos ligados á pesquisa
mostraram exaustivamente á sociedade mineira, e de modo
muito especial aos Deputados que tinham disposição de ouvir,
que os recursos propostos na Constituição, de 3% para a
ciência e a tecnologia, se fossem destinados pelo Governo do
Estado - e eles não são destinados, ou seja, a Constituição
não é cumprida - esses recursos teriam uma demanda por parte
dessas instituições.
Há, pois, uma demanda reprimida Existem projetos
contratados desde 1989, em maior volume em 1991, que estão
parados por falta de recursos, e se todos os recursos
propostos pela Constituição fossem destinados, ainda assim a
demanda não seria plenamente atendida.
Mesmo assim, esta Casa insistentemente tem trabalhado no
sentido de contrapor-se à determinação constitucional e de
reduzir os recursos propostos para a ciência e tecnologia.
A história do desenvolvimento dos povos tem mostrado que os
paises deram saltos de desenvolvimento, de progresso, de
avanço na consolidação da sua independência e na construção
da cidadania, por meio de investimentos em educação, em
educação de nivel superior e em ciência e tecnologia. Mesmo
assim, contrapondo-se ao fluxo da história do
desenvolvimento dos povos, alguns Deputados,
insistentemente, têm contrariado a determinação
constitucional de se destinarem, para a ciência e a
tecnologia, 3% dos recursos orçamentários do Estado de Minas
Gerais.



534

Quero, neste momento, solicitar de cada parlamentar a
análise do valor desses recursos e uma reflexão sobre a sua
importância para a ciência e a tecnologia como recursos
fundamentais para que o Estado de Minas Gerais possa sair
dessa situação de dependência cientifica e tecnológica,
dessa situação de subdesenvolvimento, de atrelamento do seu
desenvolvimento ao de outros Estados, sendo arrastado por
eles, ao Invés de propulsionar o desenvolvimento em nível de
Brasil-
Tenho a convicção de que vamos aprovar hoje o acréscimo de
1,5% dos recursos orçamentários para a educação, porque em
todos os momentos esta Casa também demonstrou interesse em
investir na universidade. Se Minas Gerais investir em
ciência e tecnologia, em pouco tempo será um Estado com
muito maior poder, inclusive muito maior poder econômico,
poder político, poder de expressão de cidadania, poder de
expressão cultural, mas também de construção econômica.
Imaginemos o caso da EPAMIG e a necessidade de investimento

em ciência e tecnologia no setor agrário. Se aplicarmos
mais recursos nesse setor, na EMATER e em outros setores da
iniciativa privada como cooperativas, para desenvolver
ciência e tecnologia rural, quanto este Estado poderá
aumentar em seu poder econômico!
Se investirmos 1,5% dos recursos orçamentários na educação
superior, vamos poder, por meio da construção de uma
universidade vocacionada para os interesses de Minas e de
suas potencialidades, oferecer muitas oportunidades aos
jovens para a consolidação da cidadania e para maior
expressão política deste Estado, como aconteceu em São
Paulo. Minas dará, necessariamente, um salto de qualidade.
Nesse sentido, estamos empenhados, desde 1991, na aprovação
da Emenda nQ 15/91, com a dotação de recursos para
consolidar a implantação da UEMG, e entendemos que, á medida
que essa universidade for construida, ela vai exigir maior
demanda de recursos para a ciência e a tecnologia.
Quando apresentamos a Emenda ng 15, baseamo-nos em estudos
da Fundação João Pinheiro e admitimos esses recursos como
valores mínimos necessários para- a Implantação da
universidade e para sua manutenção. E que a garantia de
recursos para fazer pesquisa em ciência na universidade já
estava assegurada por meio de determinação constitucional na
utilização dos 3% dos recursos orçamentários.
Na medida em que o substitutivo reduz os recursos para
ciência e tecnologia, mantendo o mesmo volume de recursos
para a universidade, podemos dizer que o futuro da UEMG
também fica ameaçado. Diante desses fatos e da história do
desenvolvimento dos povos, diante dos compromissos que cada
Deputado tem para com a construção política, econômica,
cientifica do Estado, ou seja, com a consolidação da
cidadania, venho solicitar aos Srs. Deputados que votem
contrariamente ao substitutivo no que ele tem de perverso e
contrário a esse desenvolvimento, mas que votem
favoravelmente á Emenda nQ 15/91, que assegura os recursos
que todos os Deputados estão apoiando. Vimos a aprovação no
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l Q turno. Agora, tivemos a aprovação dos recursos de 1,5%
para a universidade na comissão, que encaminhou o resultado
para o 2Q turno.
Peço aos Srs. Deputados que, ao rejeitarem o substitutivo,
aprovem a Emenda nQ 15/91. Assim, estaremos assegurando
recursos para a implantação da UEMG e para a consolidação
definitiva da Universidade de Montes Claros. Quantas vezes
fomos abordados por jovens, professores, pesquisadores,
cientistas, no sentido de fazer valer essa emenda. Esta é a
oportunidade de os Deputados mostrarem o interesse pela
juventude e pelo engrandecimento do Estado de Minas Gerais.
Espero que com todo esse esforço e empenho Minas Gerais

consolide o seu desejo, por meio da aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição ng 15. Para assegurar os recursos e
manter os que estão destinados na Constituição para a
ciência e tecnologia, votamos contra o substitutivo. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado, que dispõe de 30 minutos para a sua exposição-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
presentes nas galerias, estamos aqui, hoje, para discutir o
Substitutivo no 1. Na realidade, gostaríamos de estar
fazendo a defesa e ao mesmo tempo votando, em primeiro
lugar, a Emenda ng 15/91, apresentada pelo Deputado Adelmo
Carneiro Leão e aprovada pela maioria dos Deputados no lg
turno. Lamentamos, no entanto, que, durante o debate para o
2Q turno nas comissões técnicas desta Casa, tenha havido
alteração nesse mesmo projeto. Durante a tramitação no 2g
turno, esta Casa recebeu a Emenda no 33, apresentada pelo
Deputado Ermano Batista, que propõe tão-somente a retirada
de 2% dos recursos da FAPEMIG e a manutenção de apenas 1%. A
partir da apresentação dessa emenda, evidentemente foi
criada uma comissão especial para analisá-la e um amplo
debate se estabeleceu, com referência à importãncia do
trabalho da ciência e tecnologia e da FAPEMIG. Tivemos a
oportunidade de receber, nesta Casa e nas comissões, o
Secretário de Ciência e Tecnologia, vários parlamentares e
representantes de órgãos de pesquisa do Estado de Minas
Gerais, da FUNEO, do CETEC. etc. Estiveram presentes,
também, representantes das diversas universidades do Estado
de Minas Gerais e das escolas técnicas federais que temos no
Estado. Todos demonstraram a importância da aprovação do
texto constitucional para o desenvolvimento da área de
ciência e tecnologia.
Minas Gerais, a partir da aprovação do texto
constitucional, experimentou um processo de aprofundamento
do desenvolvimento científico,
Esta Casa teve a oportunidade de ser a sede da 5 Mostra
Minas Faz Ciência, quando tivemos representantes de quase
todos os municípios de nosso Estado.
Tivemos, na entrada desta Assembléia, trabalhos
maravilhosos desenvolvidos pelas várias entidades ligadas à
área de ciência e tecnologia. Tivemos, também, seminários e
debates profundos em que ficou demonstrado que, se o Estado
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cumprisse a determinação constitucional, o nosso
desenvolvimemto seria ainda maior.
Ao assistirmos a essa feira, pudemos constatar que é
fundamental que se faça nesta Casa um movimento para que, de
fato, o Governo do Estado cumpra a determinação
constitucional.
Durante o debate, já no 2Q turno, referente à Emenda ng 33,
apresentada e, posteriormente, anexada á Emenda ng 15,
assistimos a uma discussão, nesta Casa, que muito me
entristeceu. Por quê? Lembro-me de que, na discussão da
prestação de contas, ficou explicito que o Estado não
cumpria o texto constitucional. E por isso que votamos
contrariamente á prestação de contas. Realmente, os recursos
não chegavam à COTEMIG, porque o Estado não fazia o
repasse.
Lamentavelmente, o que observamos é que, em vez de esta

Casa se posicionar de maneira firme, exigindo o cumprimento
da Constituição, começou a se travar um outro debate: "Já
que o Estado não cumpre com o seu dever, vamos, então, mudar
a Constituição'. E lamentável que a comunidade cientifica
tenha que assistir a esse tipo de debate e á forma
despolitizada de travá-lo. "Se o Governo não cumpre a
Constituição, então vamos mudá-la".
Há uma determinação constitucional com relação aos
funcionários que deixa claro que deveria ser feita uma
recomposição salarial em outubro de 1993, e isso se
iniciaria no 2g mês, a partir da promulgação. O Governo não
está cumprindo essa determinação, e não é por isso que
devemos acabar com esse artigo. Essa é uma atitude muito
pobre por parte desta Assembléia, que representa o 2g Estado
da Federação. Sabemos que ela representa um Estado de
tradição na Federação brasileira, Estado este que sempre
se pautou pela luta e pelo cumprimento das leis, como
também pela defesa intransigente dos direitos conquistados.
O Estado não quer cumprir a Constituição, e não podemos nos
sujeitar a isso. Não podemos, simplesmente, retirar aquela
parte que ele não quer cumprir. A Casa não pode fazer
emendas para retirar as obrigações do Estado. Essa é uma
atitude muito perigosa.
A Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa visitou o
CETEC, e pudemos constatar vários projetos sendo
desenvolvidos com participação da iniciativa privada. Eles
também garantem recursos para que se possa desenvolver
tecnologia, como no que diz respeito aos ácidas.
Em Uberlândia, trabalha-se para se montar a Tecnópolis, que

é a tentativa de uma integração da iniciativa privada com a
Universidade Federal de Uberlândia, usando a própria área de
ciência e tecnologia, para que se possa desenvolver ali um
grande centro de tecnologia de ponta.
Entendo que a participação da iniciativa privada é

fundamental. Mas é necessário também que façamos a definição
de um programa de desenvolvimento na área de ciência e
tecnologia.
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Lembro-me da fala do Deputado Edward Abreu, ao defender o
substitutivo, lembrando que a iniciativa privada tem que
participar, mas que seria necessário que o Estado fizesse
uma definição de política de ciência e tecnologia.
Pergunto quando o Governador Hélio Garcia assumiu. Não foi

este ano; já faz quase três anos. E por que até agora ainda
não foi definida a política de ciência e tecnologia? Por que
não foram definidas metas? Estamos cobrando isso da Comissão
de Ciência e Tecnologia, inclusive apresentando sugestões.
Foi aprovado um requerimento de nossa autoria. Teremos, na

próxima semana, um grande debate, quando discutiremos os
incentivos fiscais para a área de ciência e tecnologia.
A última resolução do Governo Federal, e que eu espero que
seja aplicada em vários Estados, traz a possibilidade de
maior participação da iniciativa privada no desenvolvimento
da área de ciência e tecnologia.
Estamos apresentando propostas, estamos querendo debates.
Mas lamentamos que o Estado, até agora, não tenha
apresentado sua proposta. Entendemos que isso empobrece a
discussão e, ao mesmo tempo, coloca vulnerável o Governo do
Sr. Hélio Garcia, porque o próprio bloco, ou seja, as
pessoas que defenderam o substitutivo na comissão,
demonstraram que o Estado não tem sua proposta.
Espero que a Assembléia possa definir, o mais rápido

possível, uma política clara para a ciência e tecnologia, a
fim de que tenhamos maior participação da iniciativa privada
também no desenvolvimento dessa área. Não vamos tentar
transmitir ilusões de que conseguiremos fazer com que nosso
Estado se desenvolva sem que tenhamos apoio na ciência e
tecnologia. Ninguém começa a construção de uma casa por
cima, mas pelo alicerce. E a base para o desenvolvimento de
qualquer Estado, de qualquer Pais, é exatamente a ciência e
tecnologia. E fundamental que se faça uma definição, se nós
de fato queremos.
Estamos na campanha de combate à fome. Conseguiremos
combater a fome se fizermos com que nossas áreas sejam
altamente produtivas. Como dizia Guimarães Rosa, Minas são
várias. Temos que aproveitar aquela área. Temos condição e
tecnologia para desenvolver o Norte de Minas, o vale do
Jequitinhonha, o Mucuri. Isso, se fizermos uma opção clara
pelo desenvolvimento da área de ciência e tecnologia para o
aproveitamento daquelas áreas, como outros países. Israel
fez e hoje já planta no deserto. Outras pesquisas estão
sendo desenvolvidas em nosso Pais em regiões áridas.
Estamos conseguindo bons resultados. No entanto, para que
isso se aprofunde, precisamos de desenvolvimento. E
necessário investir nos nossos pesquisadores e garantir
recursos aos nossos institutos de pesquisa, às nossas
universidades.
Não queremos, simplesmente, que a UEMG se Implante, mas que
possa ser criada em boas condições, garantindo-se os
recursos necessários à formação de seus profissionais,
qualificando-os para que possam desenvolver a pesquisa,
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evitando que a universidade seja apenas uma escola com
professor, quadro e giz.
Não basta apenas dizer que queremos educação: queremos uma
educação com qualidade, e precisamos dar demonstrações
claras desse nosso pleito. Educação de qualidade requer
desenvolvimento da área de ciência e tecnologia, o que
ocorrerá com destinação de recursos.
Aproveito para fazer um apelo no sentido de que todos os
parlamentares presentes reflitam, a fim de que possamos
entender a matéria que estamos votando. Não estamos aqui
para obstar a votação, nem tampouco nos interessa verificar
quem é favorável ou não à UEMG. Mais uma vez, deixo bem
claro que queremos essa Universidade. Para isso, são
necessários os recursos, e entendemos que estes foram
garantidos com a Emenda nQ 15/91, de autoria do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, aprovada no 1Q turno pelo Plenário.
Queremos ainda dizer que estamos votando contra o
substitutivo, porque nele se coloca, claramente, a retirada
de recursos que hoje deveriam se destinar á área de ciência
e tecnologia, em uma tentativa de agradar o Governo, que não
está cumprindo a Constituição. E preciso haver iniciativa
não de se fazer uma adaptação, mas de se promover um amplo
movimento para exigir o cumprimento da Carta Constitucional,
Nossa posição é, pois, contrária ao substitutivo, que
representa um prejuízo para a comunidade cientifica do nosso
Estado. E também prejudicial á implantação e implementação
da UEMG, que já vai nascer sem os recursos necessários para
a qualificação e o desenvolvimento da pesquisa. Por tais
razões, a nossa Bancada estará votando contrariamente a esse
substitutivo. O nosso desejo é derrotá-lo, para podermos
votar o projeto que reflete a Emenda no 15. Esta, sim, vem
atender aos reclamos da nossa juventude, de várias cidades
e dos Prefeitos, com quem tivemos a oportunidade de discutir
a importância da UEMG, em encontro realizado no auditório
desta Casa.
Finalizo, conclamando a todos para uma refexão, para que
possamos, de forma consciente, votar garantindo os recursos
para a Universidade do Estado e, ao mesmo tempo, votar
mantendo os recursos - estabelecidos pelos constituintes
mineiros - necessários á comunidade cientifica, cuja
significação e importãncia, para nós e para Minas Gerais,
não se discute-
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Pela ordem, Sr.

Presidente,
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, VExa.
afirmou que não era possível atender á solicitação do
Deputado Antônio Carlos Pereira para que se fizesse a
votação destacada do item que se refere ao art. 212.
Gostaria que nos fossem apresentadas as razões para esse
impedimento.
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O Sr. Presidente - O Regimento não permite o destaque de
parte do dispositivo. O dispositivo de que estamos tratando
é o art. lg do Substitutivo ng 1.
O Deputado Adelmo CarneiroLeão - O Regimento desta Casa
diz que o substitutivo será dividido quando for pertinente
apenas à matéria contida na proposição principal e incidente
sobre o dispositivo. Entendemos que o que existe no
substitutivo é um erro de forma, de redação. Na realidade, a
redação deveria ser elaborada com um art. lQ. onde seriam
destinados 1.5% dos recursos á Universidade, e com um art.
2g, reduzindo-se os recursos relativos à ciência e
tecnologia. Dessa forma, seria permitido o destaque.
Como há erro de redação, solicito à Mesa que faça a

correção e a votação destacada do art. 212, Que corresponde
ao art. 2g.
O Sr. Presidente - A Presidência entende que, nos termos do
inciso II do art. 240 do Estatuto, a matéria é correlata,
pois ambos os artigos tratam de vinculação de impostos. Por
sinal, as únicas vinculações permitidas pela nossa
Constituição são para a educação e para a FAPEMIG.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Insisto na questão de

ordem. Se a vinculação fosse para a educação e para a saúde,
o vinculo também poderia ser estabelecido, só porque há, ai,
vinculação de recursos. Não concordo com o entendimento da
Presidência, porque ele torna a atitude da Presidência
autoritária. Isso se dá porque estabelece um valor
percentual para a educação e um valor percentual para a
ciência e tecnologia, que estão em capítulos diferentes na
Constituição. O art. 201 refere-se ao capitulo da educação.
o art. 212 refere-se ao capitulo da ciência e tecnologia.
Estabelecer uma relação que prejudica a análise e votação
por parte dos parlamentares é extremamente nocivo. Peço a
compreensão da Presidência da Mesa no sentido de se
estabelecer, como principio, o art. l, artigo que se refere
á questão da educação, onde se acrescenta 1,5% para a
universidade. Que o art. 2Q se proponha á realocação de
recursos da ciência e tecnologia.
Vamos fazer uma outra análise, para minha justificativa. Se
esses assuntos forem correlatos, e ai, como correlatos,
entenderia que os recursos para a educação poderiam ser
destinados para a ciência e tecnologia e vice-versa, ou
seja, da ciência e tecnologia poderiam ser destinados para a
construção da universidade. Se isso acontece na realidade, a
Casa estará reduzindo, com a proposta do substitutivo, os
recursos destinados à educação e à ciência e tecnologia. E
uma atitude contrária ao fluxo histórico do desenvolvimento.
Acredito que, nesse sentido, a Casa não iria aceitar uma
votação dessa natureza.
Para que o assunto fique mais claro, e para que a nossa
compreensão possa ser estabelecida por meio do voto e não
por meio de manobras, solicito à Presidência que coloque em
destaque a votação do art. 212.
O Sr. Presidente - A Presidência informa, mais uma vez, ao
ilustre Deputado que entende que os artigos são correlatos.
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Se há erro técnica na redação do Substitutivo nQ 1, cabe á
Comissão de Redação fazer o devido ajuste para posterior
ratificação do Plenário.
Em prosseguimento à discussão, tem a palavra o Deputado

Roberto Carvalho, que dispõe de 20 minutos.
O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, colegas da
Mesa, colegas do Plenário, demais pessoas presentes nas
galerias, antes de entrar no tema, gostaria de dizer que
concordo inteiramente com a questão de ordem apresentada
pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Estamos alterando dois
artigos da Constituição. Pode mesmo haver complementaridade
a respeito deste assunto. Gostaria que o Deputado Adelmo
Carneiro Leão oficializasse o recurso de votação, para que,
mantida a decisão, haja a possibilidade de anulação da
votação, em função dessa questão de ordem. São dois
entendimentos diferentes: a Mesa está entendendo que não. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão entende que assuntos dispares
podem ser colocados, sendo que o tema é vinculação. Mas a
questão central não é a vinculação, pois um assunto trata de
educação e, outro, de pesquisa. Gostaríamos, portanto, que o
Deputado fizesse um recurso á Mesa, para que,
posteriormente, fosse julgada a anulação.
Gostaria de parabenizar o Deputado Adelmo Carneiro Leão por
sua emenda e por sua luta, juntamente com a Deputada Maria
José Haueisen e outros, nesta Casa, pela universidade, q ue é
fundamental para o nosso Estado. Quero, ao mesmo tempo,
registrar que estamos fazendo uma cirurgia, mas não uma
cirurgia corretiva, já que o Deputado Adelmo Carneiro Leão é
médico, mas não é cirurgião. Não existe na história moderna
nenhum pais que tenha conseguido desenvolver-se sem que
tivesse investido em pesquisa. Pesquisa é agora a nossa
palavra-chave, como, na época da ditadura militar, os
militares gostavam de usar, para explicar as posturas e o
arbitrio, as palavras-chaves segurança nacional. Estamos
aqui cometendo uma cirurgia às avessas. Estamos assistindo a
um atentado. Minas foi o Estado que saiu à frente e que deu
exemplos aos outros, com a grande conquista que foi a
destinação de 3% ás pesquisas. Deveríamos estar aqui
discutindo como devem ser aplicados esses 3%, como aparelhar
a FAPEMIG para usá-los e como conseguir colocar a pesquisa
vinculada á universidade. Encontramos, no nosso Estado,
grandes vocações regionais, como é o caso de Santa Rita. no
Sul de Minas, que se desenvolveu tecnicamente,
independentemente do Estado, e que tem uma escola de renome
nacional. Uma universidade em Santa Rita poderia ser um pólo
avançado de pesquisas. Também no Norte de Minas, onde o
setor agropecuário é fonte principal de receita, e na Zona
da Mata, grande bacia leiteira, onde já tivemos o Instituto
Cândido Tostes, modelo internacional de escola, e que hoje
está jogado ás traças.
O Sr. Newton Cardoso não cumpriu o compromisso dos 3%.
Arrasou com a EPAMIG, com o CETEC, enfim, com todos os
órgãos de pesquisa do Estado. O Sr. Hélio Garcia manteve
essa política de destruição. A FAPEMIG, por exemplo, não
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recebeu os recursos que lhe cabiam, e, agora, esta Casa
convalida a mesma prática, o que é uma verdadeira lástima.
Votamos contra o projeto, em função do corte que se fez nas
verbas destinadas á pesquisa. Isso, ao invés de ser um
avanço para a questão educacional, significa o aborto da
pesquisa.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, Deputado

Marcos Helênio.
Questões de Ordem

O Deputado Marcos Ilelênio - Sr. Presidente, devido à falta
de "quorum" para a continuação dos trabalhos, solicitamos a
V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.
O Deputado Emano Batista - Peço recomposição, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência convida o
ilustre Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, para
proceder à chamada para a recomposição de "quorum".

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Deputado Roberto Carvalho - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - A lista de chamada registra a presença

de 39 Deputados. Não há "quorum" para votação da Proposta de
Emenda á Constituição, mas o há para discussão.
Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e pessoas presentes nas galerias, não vamos
estender-nos no conteúdo propriamente dito deste debate, mas
julgamos necessário reiterar alguns procedimentos que, a
nosso juizo, são graves e perigosos.
Quanto ao primeiro o Deputado Gilmar Machado se estendeu
nesta tribuna. Trata-se da forma de se enxergar ou, pior do
que isso, da medida em que se traduzem em prática
investimentos, seja na área educacional, seja na área de
ciência e tecnologia. Felizmente, o assunto não chegou às
últimas conseqüências, mas chegou a constar em um relatório
que discutia a aplicação dos 3% em ciência e tecnologia.
Isso foi retirado do relatório, mas, originalmente, estava
previsto. Disseram que era luxo, em um Estado como o nosso e
no momento em que milhões de pessoas passam fome, gastar
esses recursos com ciência e tecnologia. Isto foi produzido
aqui, na Assembléia Legislativa, por um Deputado colega
nosso.
A tradução dessa postura ou concepção na órbita do Poder
Executivo era a reiterada negativa em aplicar esses
recursos. A ciência e tecnologia, em que pese aos
dispositivos constitucionais que lhes asseguram os 3%, até
hoje têm sido tratadas com migalhas. Talvez coubesse
perguntar se o fato de investimentos nessa área redundarem
em retorno a longo prazo e se o fato de não termos
resultados eleitorais mais palpáveis têm feito com que o
Poder Executivo iniba seu acesso ao cofre para garantir o
repasse dos recursos para essa área.
Então, o primeiro aspecto refere-se à concepção e à prática
do trato com a pesquisa no Estado. Obviamente, há uma
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preferência com respeito ao próprio pacto do Governo
Estadual de não respeitar a Constituição, sob a alegação,
absolutamente ridicula, de que não havia como a Fundação de
Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais fazer uso desses
recursos.
O segundo aspecto diz respeito ao nosso funcionamento
interno. Tem sido comum, em nossos debates na Comissão de
Constituição e Justiça, o apego à forma, á necessidade da
boa técnica legislativa. O estranho é que esse apego à forma
surge quando há interesse, mas, em outros momentos, ele é
relegado ao segundo, ao terceiro ou ao quarto plano. A
redação que foi dada ao substitutivo é um atentado a
qualquer principio elementar da boa técnica legislativa. Ali
se misturam alhos com bugalhos, o que não acontece
gratuitamente. 1550 não aconteceu porque a nossa assessoria
não tem condições de fazer uma boa redação e muito menos
porque nõs. Deputados, não conseguimos enxergar que a
técnica não foi respeitada. Não. Há uma intenção clara por
trás disso. A intenção é, em primeiro lugar, fazer com que o
debate não ocorra, e, em segundo lugar, forçar as Bancadas
do PT e do PSB a que se manifestem sobre a forma da emenda á
Constituição apresentada pelo companheiro Adelmo Carneiro
Leão, colocando-nos todos numa posição defensiva. Os
senhores da Maioria sabem que, da forma como está
apresentado esse substitutivo, não é possível que votemos
nele. Não porque ele assegura os recursos destinados à
Universidade do Estado e á Universidade de Montes Claros,
mas porque votar a favor desse substitutivo significaria, de
nossa parte, que concordamos e aceitamos que, neste momento,
o Estado se desobrigue concretamente de qualquer
responsabilidade no que diz respeito à ciência e á
tecnologia.
Não são apenas os 3% que foram reduzidos para 1%. O

substitutivo consegue ser ainda mais guloso. Se pegarmos os
3% originais, veremos que, hoje, 1% é empregado em ciência e
tecnologia, 1.57, na Universidade do Estado e na UNIMONTES, e
0,5% volta para o conjunto do Orçamento. Ou seja, é o
atestado cabal, definitivo de que, de fato, o Governo do
Estado e a maioria dos Deputados desta Assembléia não querem
investir em ciência e tecnologia. E, mais do que não querer
o investimento, não querem que se discuta, não querem que as
posições fiquem claras, não querem que as divergências se
explicitem neste Plenário.
Concluindo, quero dizer que, por essas razões, nossa
Bancada votará contrariamente ao substitutivo, deixando
muito claro que nosso voto é a favor da universidade, é a
favor de que se destinem recursos para a universidade, mas
jamais poderíamos concordar com que essa garantia de
funcionamento da Universidade do Estado de Minas Gerais
tivesse como decorrência o corte absolutamente inaceitável
dos recursos destinados à ciência e à tecnologia neste
Estado. Muito obrigado -
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão Não havendo "quorum" para a



543

votação da proposta de emenda à Constituição, mas sendo o
número de Deputados presentes suficiente para a votação do
projeto em pauta, a Presidência passa, neste momento, à
discussão e ã votação do Projeto de Lei ng 1.461/93.
Discussão, no 2o turno, do Projeto de Lei ng 1.461/93, do
Deputado Bonifácio Mourão, q ue autoriza, em caráter
excepcional, o parcelamento de débitos de Prefeituras
Municipais com o Estado. 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 estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. 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 logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 244? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, no 2g turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 15/91; votação do Substitutivo ng 1;
discurso da Deputada Maria José Haueisen - Questão de ordem
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freltas - Oilzon Meio - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - João Batista - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques -
Wanderiey 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
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação. no 2g turno, da Proposta de Emenda á Constituição
ng 15/91, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dá nova
redação ao 2Q do art. 203 da Constituição do Estado
(destinação de recursos orçamentários para a UEMG e a
Universidade Estadual de Montes Claros). A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Para
encaminhar a votação, com a palavra, a Deputada Maria José
Hauei sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, há algum tempo, visitando
a Reitoria da UEMG, encontrei num canto o mapa do Brasil,
que chamou minha atenção. Ali estavam marcadas, com
alfinetes coloridos, as cidades onde há ensino ou escola de
3Q grau. Os alfinetes nos mostravam, através de cores
especificas, se a escola de 3Q grau era federal, estadual ou
privada. Particularmente, o que chamou minha atenção foi a
quantidade de alfinetes nos Estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Sul de Minas também
estava bastante alfinetado.
Mas, á medida que olhávamos para o Centro Oeste do Brasil,
Leste e Norte, iamos constatando, com tristeza, que aqueles
alfinetes que indicavam a presença de universidades ficavam
cada vez mais raros. Para nós, ficou bem claro o motivo do
progresso de São Paulo, Paraná, Sul de Minas e Estados do
Sul. Não queremos dizer que o Sul progride porque o povo
dali é diferente e ali está uma raça aprimorada. Isso é uma
maneira de camuflar a verdadeira causa do progresso. O que
estamos vendo e percebendo é que onde não há educação,
pesquisa, cultura, não pode haver progresso. O progresso cai
à medida que as escolas desaparecem.
Pode parecer aos senhores incoerência, mas desta tribuna
não venho fazer propaganda de Banco, porque os considero, na
maior parte, exploradores dos bancários e dos seus usuários,
mas não posso deixar de fazer aqui uma demonstração do valor
q ue um Banco nacional dá à educação.
O BAMERINOUS usou uma página inteira da revista "Veja" para
falar do aprimoramento de seus funcionários. Mais de 1.500
funcionários estão participando neste ano de cursos de
administração para bancários, em cooperação com 34
instituições de ensino superior. O objetivo do curso é abrir
perspectivas para pessoas que trabalham no Banco ou nas
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empresas coligadas a ele. Mais adiante, a reportagem mostra
o Banco fazendo a defesa do valor e da importãncia da
educação.
Ainda nessa revista, logo adiante, em letras garrafais,
lemos: "Informação é poder. Você tem acesso a ela?!! Aqui,
então, fica para nós uma interrogação: qual a informação que
o povo de Minas Gerais tem sobre ciência, cultura e
pesquisa, que se pretende desenvolver neste Pais? A
propaganda ainda continua: "Sem informação, fica impossível
escrever uma história de sucesso. Lucro e competitividade
são objetivos que dependem diretamente da quantidade e da
qualidade da informação de que dispomos!!.
Meus senhores, durante anos e anos ouvimos e acreditamos na
frase "Querer é Poder". E uma frase que vivencia claramente
o objetivo da classe dominante deste Pais, que ilude as
pessoas dizendo que aqueles que querem conseguem, e aqueles
que acreditam, observando o seu fracasso e o fracasso da sua
região, podem até pensar que talvez o desejo do progresso
não tenha sido neles muito forte. Essa frase é fajuta, é
enganadora. Mas nós podemos plagiar: ter é poder. Quem tem,
sobretudo dinheiro, pode, e saber também é poder.
De onde vem o saber? De onde vem a ciência? Vêm, sem dúvida

alguma, da luta, do movimento popular, da experiência com o
semelhante, mas, além de tudo, o saber cientifico vem da
pesquisa que se realiza nas universidades e nas escolas. Por
isso é que é tão triste ver o descaso do Governo mineiro
para com nossas escolas e universidades. Por isso é que nos
causa tanta espécie ver que se pretende alterar preceito
constitucional, reduzindo os 3% destinados á pesquisa. à
ciência e à tecnologia neste Estado.
Há algum tempo, participando da Comissão de Constituição e
Justiça, ouvi de um Deputado, favorável á mudança desse
preceito constitucional, o argumento de que 3% é demais,
visto que esse montante não tinha sido gasto pela FAPEMIG.
Ora, uma pessoa sensata não gasta o que não tem. Os
pesquisadores e cientistas da FAPEMIG não gastaram mesmo 3%,
porque a eles foram destinados apenas 0.3% dos 3% a que
tinham direito. O preceito constitucional foi desrespeitado.
E inegável que pesquisa e experiência trazem cultura e
progresso para todas as cidades. Um povo que pesquisa e
aplica cientificamente o resultado na indústria e na
agricultura progride no ramo da saúde e da educação. A prova
é que a pesquisa leva para frente os nossos irmãos do Sul,
contribui para a riqueza dos Estados que investem no saber,
e põe o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá e a
França entre os maiores países do mundo.
A proposta do Deputado Adelmo Carneiro Leão é que sejam
reservados para a UEMG 1,5%. Aceitamos a emenda do Deputado
Francisco Ramalho de que se transfiram 0,25% para a
UNIMONTES. Abaixo disso, qualquer proposta é prejudicial e
lesiva á educação e aos interesses do povo de nosso Estado.
Sabemos de cidades mineiras que são importantes pela escola
de 3Q grau que têm. Lavras é uma delas, e o Deputado Célio
de Oliveira, cidadão lavrense, orgulha-se disso.



546

Desejo lembrar que as Universidades de Viçosa e de Santa
Rita do Sapucai também fazem a grandeza de sua cidade. São
escolas onde há pesquisa e progresso e que fazem crescer
toda a região Só as escolas públicas estaduais ou federais
investem em pesquisa. Daí a nossa esperança de que os
companheiros Deputados desta Casa valorizem a educação e a
pesquisa em nosso Estado. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, trata-se de
projeto de extrema importância. Como V. Exa. pode verificar
de plano, não há quorum" para continuação de nossos
trabalhos, razão pela qual pedimos o encerramento dos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de encerramento do
Ilustre Deputado Gilmar Machado por falta de "quorum". Esta
Presidência, verificando de plano a inexistência de
"quorum", encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 18, às 9h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 245è REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz e

José Militão
SUMARIO: ABERTURA - 1? PARTE: Ata - Registro de presença -
Za PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão, no lo turno, do Projeto
de Lei nQ 1.494/93; aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 4 -
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.768/93;
aprovação - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.447/93; questão de ordem; leitura das emendas; discursos
dos Deputados Tarcisio Henriques e José Leandro;
apresentação da Emenda no 3; encerramento da discussão;
leitura da Emenda no 3; aprovação na forma do vencido no lQ
turno, com as Emendas do nQ 1 ao 3 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvéclo -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - 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
- 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 - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecê - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
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Elvira - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Mílton
Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lii PARTE
Ata

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

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de registrar
a presença dos alunos da 7a e da 8a séries da Escola
Estadual Presidente Antônio Carlos. desta Capital, que nos
visitam neste momento.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.404/93. do

Deputado Bernardo Rubinger, que modifica a Lei ng 7.399, de
lg/12/78 (estabelece custas e emolumentos dos cartórios de
registro civil). A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1,
que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas do ng 2 ao 4, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas ns 2. 3 e 4,
apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumidor. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas do ng 1 ao 4. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado o projeto, com as Emendas do ng 1
ao 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.768/93, do

Governador do Estado, que contém a sistemática de classes e
a tabela de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal
da Fundação Helena Antipoff. A Comissão de Justiça opina
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.447/93. do
Deputado Ronaldo Vasconcel los, que dispõe sobre o repasse de
recursos tributários compensatórios aos municípios que
abriguem em seu território unidades de conservação ambiental
ou que abriguem mananciais de abastecimento público para
municípios vizinhos. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lg
turno, com as Emendas ngs 1 e 2. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-]o, o Deputado Tarcísio

Henr i ques.
Questão de Ordem

O Deputado Tarcísio Henriques - Pediria a V.Exa. que, antes
da discussão, se procedesse à leitura das emendas.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicitamos ao Deputado
João Batista que proceda à leitura das emendas-
0 Deputado João Batista - (- Lê as emendas, cujo teor foi
publicado na edição do dia 17/11/93, pág. 21. col. 4.)
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Para

discuti-]o, com a palavra, o Deputado Tarcísio Henriques.
o Deputado Tarcísio Henriques - Aproveitando a presença do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, gostaria de continuar a
discussão desse assunto que nos está chamando a atenção.
Não resta a menor dúvida de que a questão ecológica e

ambiental é muito importante, mas, ao longo do tempo, temos
visto que as coisas tomam rumo contrário do desejado-
0 Governo tem declarado determinadas regiões como área de
proteção ambiental ou de reserva florestal e feito com que
essas áreas fiquem inteiramente fora da possibilidade de
atividade econômica e de exploração por parte do seu
proprietário. Esse é um ônus que o Governo está impondo ou
que o projeto está prevendo.
A mineração é outra questão a ser discutida. Há poucos
dias, o tema foi levantado numa reunião de comissão, que
tratava da proposta de revisão constitucional. As empresas
mineradoras, na sua maioria estrangeiras, tomaram conta
completamente das áreas em nosso território e fazem uma
devastação total. O imposto que incide sobre isso, ás vezes,
nem chega aos municípios, pois nada se paga aos
proprietários da terra. Nosso minério está todo sendo levado
para o exterior, porque essas empresas, em vez de explorarem
suas próprias riquezas minerais, preferem explorar a de
outros países subdesenvolvidos como o nosso, e impõem um
ônus muito grande àqueles q ue são donos da terra.
Com a facilidade que a lei de 1940 - tempos ainda da
ditadura - prevê, elas tomam conta da terra, exploram-na e
impedem a atividade agrícola, sem indenizar ninguém ou
ressarcir prejuízo algum.
Outro dia, fiquei abismado com a proposta de um Presidente

de uma dessas importantes mineradoras. O que ele queria era
não pagar imposto nenhum. Ora, nosso minério já é vendido a
preço vil. O transporte, talvez, seja mais caro que o
próprio minério que eles alegam comprar.
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Com toda essa devastação que vemos ao nosso redor, como de
Lafaiete a Barbacena, por exemplo, pergunto a V. Exa. e aos
nobres Deputados: quem vai pagar tudo isso? Deixamos terras
imprestáveis que não vão servir á agricultura nem daqui a
500 anos, tirando esse minério e mandando-o para o Japão,
Estados Unidos e países da Europa, ou nos preocupamos com o
problema agrícola e com a situação do homem do campo?
Chamo a atenção do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tão
preocupado com essa questão, para o fato de que o homem do
campo vai ficar impossibilitado de trabalhar se sair do meio
rural e vier para a cidade.
Transportando tudo isso para o processo em debate, o que

estamos vendo é que algumas áreas serão declaradas reservas
florestais e de proteção ambiental o que está muito bem.
Mas como fica a atividade agrícola, rural e pastoril do
proprietário da terra?
Por isso è que devemos levar em consideração a emenda do

Deputado José Leandro e. ao mesmo tempo, ouvir a opinião do
Deputado Ronaldo Vasconcellos sobre a questão aqui colocada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado

José Leandro.
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias, imprensa, meu caro
colega de partido Deputado Ronaldo Vasconcellos, meu caro
colega Deputado Tarcísio Henriques, chamou-nos a atenção,
nesse projeto, a forma corno foi colocado pelo Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Gostaríamos, então, de aproveitá-lo
para corrigir uma injustiça que se vem perpetuando há muitos
e muitos anos no Brasil, como disse o Deputado Tarcísio
Henriques, principalmente agora, quando se debate muito
sobre ecologia e se dá muito valor a esse assunto (visão da
qual partilho). A União, o Estado e os municípios estão com
o mau hábito de declarar áreas de preservação permanente sem
se preocupar com os proprietários dessas áreas. Vou citar
como exemplo um fato que aconteceu no meu município, Ouro
Preto: as entidades conservacionistas do Estado declararam
uma área de proteção ambiental que é exatamente todo o
Distrito de São Bartolomeu. Não fizeram exceção sequer da
sede urbana do distrito ou do povoado. E não indenizaram, de
forma alguma, nenhum dos proprietários. O decreto de
desapropriação é tão draconiano, que não permite sequer o
rolamento de estradas no distrito. Chegamos a esse absurdo!
Em determinado terreno, não se pode abrir uma clareira para
se construir uma casa. Além disso, o decreto foi feito há
mais de cinco anos, e ainda não foi regulamentado, apesar da
promessa de que o seria brevemente para que se permitisse ao
proprietário trabalhar 10% de sua área. Ora, se o
proprietário de 30 alq. de terra, que é o miniproprietário,
só poderá usar 3 alq. e, mesmo assim, há mais de cinco anos,
ele não pode fazê-lo, essa terra não é sua. O Estado tem que
indenizá-lo. Não podemos continuar procedendo dessa forma,
pois, assim, é muito simples declarar áreas de preservação
ambiental. O que estamos fazendo com mais de 300
proprietários no Distrito de São Bartolomeu? Estamos
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expulsando-os de lá e levando-os para Ouro Preto para se
favelarem, pois não têm outra salda.
O Estado precisa, pode e deve declarar áreas de preservação
permanente. Não sou contra isso. Absolutamente. Em Ouro
Preto, já existem o Parque Estadual do Itacolomi e o Parque
Municipal da Cachoeira das Andorinhas. Vejam bem: não
estamos contra isso. Estamos contra a forma como estão sendo
feitas essas desapropriações brancas, sem ressarcimento ao
proprietário do prejuizo que ele está tendo. Portanto, quero
pedir ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que aceite uma emenda
ao seu projeto, destinando os recursos que ele prevê no
Orçamento exatamente para as indenizações dos proprietários
das terras que serão ocupadas. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Meu caro Ronaldo, espero sua compreensão.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A Presidência
solicita ao ilustre Deputado José Leandro que formalize a
sua emenda.
Vem à Mesa:

EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI Ng 1.447/93
Acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 2o, passando o
atual parágrafo único a lg.
"Art. 2g - ...............................................
# 2g - Os recursos de que trata esta lei serão aplicados,

obrigatoriamente, na indenização dos proprietários rurais em
cujas terras se situam as reservas florestais ou
ecológicas.".
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1993.
José Leandro
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão foi apresentada emenda pelo Deputado José Leandro.
Nos termos do que dispõe o 4Q do art. 196 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter a emenda a votação. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 e 2. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
A Presidência solicita ao Deputado Roberto Carvalho que
faça a leitura da Emenda nQ 3, para que os Deputados dela
tomem conhecimento.
O Sr. Secretário - Faz a leitura da Emenda ng 3.
O Sr. Presidente - Em votação,a Emenda ng 3, do Deputado
José Leandro, apresentada no decorrer da discussão. Os
Deputados que a aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto aprovado o
Projeto de Lei ng 1.447/93, na forma do vencido no 1g turno,
com as Emendas do ng 1 ao 3. A Comissão de Redação.
Antes de encerrar a reunião, a Presidência quer agradecer a
presença dos alunos da Escola Estadual Professor Antônio
Carlos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.307193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a criação de linha de transporte
coletivo rodoviário ligando Cataguases e Pirapetinga.
Publicado no Diário do Legislativo do dia lg/4/93, o
projeto foi encaminhado á Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Agora vem
o projeto a esta comissão para ser apreciado quanto ao seu
mérito.

Fundamentação
A iniciativa em tela visa dotar a municipalidade em
referência de um complexo rodoviário mais integrado em
outras localidades, de forma a atender aos interesses da
população e a estimular o desenvolvimento socioeconômlco da
região.
No sistema brasileiro, o transporte coletivo é considerado
serviço público, colocado à disposição da coletividade,
tendo em vista o bem comum.
Constitui, portanto, providência salutar a ampliação dos
meios de circulação e transporte, tal como a apresentada na
proposição, por meio da qual estará assegurado o atendimento
eficaz das necessidades especificas da população de
Cataguases e das demais comunidades que se servem do
transporte coletivo rodoviário da região.
O art. 2g da proposição sob comento preceitua que o edital
de concorrência para exploração da linha rodoviária deverá
efetivar-se no prazo de 30 dias a contar da publicação da
lei. Entendemos que esse dispositivo deve ser suprimido, a
fim de deixar a critério do Poder Executivo a
discricionariedade que lhe é própria, no tocante à
conveniência e à oportunidade de se concretizar a pretendida
linha de transporte coletivo. Em razão disso, apresentamos,
na conclusão deste parecer, a Emenda no 1.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.307/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.
EMENDA Hp 1

Suprima-se o art. 2, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Geraldo da Costa Pereira.
Relator - Ibrahim Jacob - Dilzon Melo - Sebastião Costa -
Ambrósio Pinto.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.313193

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe pretende criar linha intermunicipal de
transporte rodoviário coletivo com sede em Cataguases.
Publicada em 1Q/4/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que se pronunciou pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Vem, agora, o projeto a esta comissão, para receber parecer

de mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição sob comento visa a criar uma linha
intermunicipal de transporte coletivo com sede em
Cataguases, com o itinerário Cataguases - Guidoval -
Visconde do Rio Branco - Ponte Nova -Ouro Preto - Belo
Horizonte, sob o regime de concessão do DER-
MO-A medida pretendida é de relevante interesse para a
população dos municípios incluídos no trajeto proposto. A
falta de transporte coletivo interligando aquelas cidades
restringe o desenvolvimento da região, acarretando sérios
prejuízos de ordens social e econômica.
O projeto em apreço mostra-se conveniente e oportuno, pois
muito contribuirá para a plena integração dos municípios
citados.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.313/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ibrahim Jacob, Relator -

Ambrõsio Pinto - Oilzon Melo - Geraldo da Costa Pereira.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.316193
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.316/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, tem o propósito de criar linha de transporte
coletivo rodoviário entre as cidades de Cataguases, Santana
de Cataguases e Laranjal.
Publicado em lg/4/93, e após manifestação da Comissão de
Constituição e Justiça pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, veio o projeto a esta
comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O transporte intermunicipal, em Minas Gerais, merece melhor

adequação às necessidades da coletividade, no que se refere
à implantação de novas linhas e ao redimensionamento do
sistema, incluindo-se aí a ampliação da frota.
A Assembléia Legislativa, consoante as prerrogativas
constitucionais, como bem acentua o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, não pode ficar alheia ás soluções
apontadas pela população para o setor de transportes, uma
vez que a Casa representa os interesses da comunidade
mineira. Ninguém melhor, portanto, para detectar as
necessidades dessa natureza que o parlamentar.
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Todavia, consideramos de bom alvitre a supressão do art. 2g
do projeto, a fim de que a medida nele contida não fira a
discricionariedade do Poder Executivo relativamente à
oportunidade de se efetivar a criação da pretendida linha de
transporte. Em razão disso, propomos a Emenda ng 1, na
conclusão deste parecer.

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

Lei nQ 1.316/93, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.
EMENDA NQ 1

Suprima-se o art. 2g, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

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

NQ 1.388/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.388/93, do Deputado Homero Duarte.
que declara de utilidade pública a entidade Grupo de Estudos
e Assistência Kardecista - GEAK -, com sede no Município de
Guanhães, 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 dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, g 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 1.388193
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Estudos e
Assistência Kardecista - GEAK -, com sede no Município de
Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Grupo de Estudos e Assistência Kardecista - GEAK -, com sede
no Município de Guanhães.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.460/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
o projeto de lei em epígrafe. do Deputado Antônio Carlos
Pereira, dispõe sobre o controle e a fiscalização da
execução orçamentária.
Publicado em 12/6/93, 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
Dispõe o art. 160, 1, 'b', da Constituição Estadual que

caberá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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da Assembléia Legislativa exercer o acompanhamento e a
fiscalização orçamentária (Constituição Federal, art. 166,
lg, II).
Os sistemas de controle financeiro-orçamentário,para a
Constituição, são os modos pelos quais o controle é exercido
por órgãos externos ou internos da administração pública
(arts. 70, 71 e 74 da Constituição Federal), o que quer
dizer: a perspectiva para a diferenciação de sistemas de
controle é a orgânica, e, em função dela, efetivam-se os
diferentes modos de seu exercicio.
Ensina-nos o ilustre constitucionalista José Afonso da
Silva que 'a base da distinção acha-se no art. 70 da
Constituição Federal (art. 75 da Constituição Estadual),
onde se declara que a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta será exercida
pelo Congresso Nacional (Assembléia Legislativa), mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder".
Ora, o Projeto de Lei no 1.460/93 pretende o

aperfeiçoamento do sistema existente, cujos mecanismos são
reconhecidamente restritos, para que a Assembléia
Legislativa possa exercer tal atribuição constitucional de
forma plena e eficaz, com instrumentação ágil e moderna.
A informatização permitirá maior rigor e precisão no
desempenho dessa tarefa, permitindo o acesso aos dados do
sistema contábil do Estado, concomitantemente à execução da
lei orçamentária.
Os dados existem, devidamente ordenados pela Secretaria da
Fazenda, e a função fiscalizadora necessita conhecê-los para
impor á administração o respeito á lei orçamentária.
Ao examinar o conteúdo do projeto, observamos que ele não
contém a cláusula revocatôria. Assim, para adaptá-lo aos
padrões da técnica legislativa, apresentamos-lhe a Emenda no
1, transcrita na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelos motivos acima expostos, concluirnos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
no 1.460/93, com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.615193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe cria o Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico
- FOMM - e dá outras providências.
Publicada em 2/9/93, foi a proposição distribuida a esta
comissão para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
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a, do Regimento Interno, receber parecer preliminar no que
tange à juridicidade, à constitucionalidade e á legalidade
da matéria.

Fundamentação
O Estado membro, ao incentivar, regionalmente, no seu
território, o desenvolvimento econômico, mediante políticas
públicas que assegurem a continuidade da expansão dos
processos produtivos, está contribuindo para a consecução de
um dos objetivos fundamentais da República, previsto no
inciso II do art. 3g da Lei Maior, qual seja o de se
garantir o desenvolvimento nacional.
A instituição do Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico, previsto no projeto de lei em exame,
representa, nesse contexto, o legitimo exercício da
competência estadual, nos termos do art. 25, lQ da
Constituição da República.
Cabe à Assembléia Legislativa, conforme o disposto no art.
61, XIX, da Carta mineira, dispor sobre as matérias de
competência estadual, estando, portanto, a proposição em
exame adequada aos preceitos constitucionais que informam o
processo legislativo.
Apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nQ 1,
elaborada após entendimentos com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, que, ao dar nova redação
ao art. 5g, visa ao aprimoramento do projeto e a sua
compatibilização com algumas das normas gerais definidas na
Lei Complementar ng 27, de 19/1/92.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.615/93, com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. Sg a seguinte redação:
'Art 5g - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Minero-

Metalúrgico - FDMM - serão utilizados no financiamento de
projetos de estudos e pesquisa, de desenvolvimento de minas
• tecnologias de processos produtivos nas atividades mineral
• metalúrgica, de inversões fixas e de capital de giro.

lg - Para a concessão dos financiamentos serão exigidos
os seguintes requisitos:

- conclusão favorável da análise do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos,
financeiros, jurídicos e cadastrais;
II - apresentação, pelo beneficiário, de certidão negativa

de débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, em
se tratando de empresa já instalada;
III - apresentação, pelo beneficiário, de documento próprio

de regularidade perante as normas ambientais, expedido pelo
Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais -
COPAM.

2g - Os financiamentos a serem concedidos sujeitam-se às
seguintes condições:

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

necessários á implantação do projeto;
III - os financiamentos para capital de giro terão prazo

total de até 3 (três) anos, sendo até 1 (um) ano de carência
e até 2 (dois) anos de amortização;
IV - os financiamentos para estudos e pesquisa e para

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

comissão de abertura de crédito, definida pelo grupo
coordenador, descontada no ato da liberação dos recursos;
X - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
xr - as garantias serão definidas pelo agente financeiro em
cada financiamento, podendo o agente financeiro optar pela
constituição de garantias reais que perfaçam o índice mínimo
de 130% (cento e trinta por cento) do valor do
financiamento.

- A comprovação de prática de sonegação fiscal pelo
beneficiário do financiamento com recursos do fundo, durante
a vigência do contrato, acarretará o cancelamento ou a
suspensão do saldo a liberar e o vencimento antecipado do
contrato e de todas as parcelas venciveis, com atualização
monetária, multa e juros contratuais e moratórios, além das
penalidades administrativas cabíveis".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.414/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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0 projeto de lei em exame, do Deputado Tarcisio Henriques,
propõe declarar de utilidade pública a Loja Simbólica Labor
e Civismo, com sede no Município de Cataguases.
O projeto foi aprovado, sem emendas, no lQ turno. Compete,
agora, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria para o
2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela desenvolve um trabalho de integração e
harmonia de seus associados, baseado na doutrina maçônica.
Dessa forma, quanto ao mérito, julgamos oportuno que a

entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto,. somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.414/93, no 2g turno, como foi proposto.
Saladas Comissões, 24 de novembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.241193

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei ng 1.241/93. do Deputado João Batista,

que declara de utilidade pública a Associação de Imprensa do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - AITMAP -, com sede no
Município de Uberlândia, 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, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.241193
Declara de utilidade pública a Associação de Imprensa do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 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 Paranaiba - AITMAP -
com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.430/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.430/93, do Deputado Mauri Torres,
que declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa
Cecília de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede no Município
de São Gonçalo do Rio Abaixo, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.430/93
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa

Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede no Município
de São Gonçalo do Rio Abaixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical de Santa Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com
sede no Municipio de São Gonçalo do Rio Abaixo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993-
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.431/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.431/93, do Deputado Antônio Pinheiro,
que declara de utilidade pública a Comunidade Missionária de
Villaregia - COMI -, 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 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 Nç 1.431/93

Declara de utilidade pública a Comunidade Missionária de
Villaregla - COMI -' com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Missionária de Villaregia - COMI -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.439193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1,439/93, do Deputado Jaime Martins,
que declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e
Educacional de Dores do Indaiá - FAEDI -, com sede no
Município de Dores do Indaiá, 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, f lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.439193
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e
Educacional de Dores do Indaiá - FAEDI -, com sede no
Município de Dores do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Assistencial e Educacional de Dores do Indalá - FAEDt -. com
sede no Município de Dores do Indaiá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.450/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.450/93, do Deputado Reinaldo Lima,
que declara de utilidade pública a Associação dos Garçons e
Profissionais Similares de Minas Gerais, 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, 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 NO 1.450/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Garçons e
Profissionais Similares de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Garçons e Profissionais Similares de Minas Gerais, 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, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira. Relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.479/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.479/93, do Deputado Jaime Martins,
que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais e
Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede no
Município de Luz, 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, f lo, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.479/93
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais e
Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede no
Município de Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Obras Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com
sede no Município de Luz-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

IIQ 1.486/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.486/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a entidade
Pena de Ouro Esporte Clube, com sede no Município de
Ibirité, 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, 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 1.486/93
Declara de utilidade pública a entidade Pena de Ouro

Esporte Clube, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Pena de Ouro Esporte Clube, com sede no Município de
Ibirité.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1,500193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.500/93, do Deputado João Batista,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Amoroso Lima, 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 ã matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 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 1.500/93
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Amoroso Lima, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Amoroso Lima, com sede no Município de
Sacramento.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE . REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.507/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.507/93. do Deputado Reinaldo Lima,
que declara de utilidade pública o Ekigarra Esporte Clube,
com sede no Município de Setim, 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 1.507/93
Declara de utilidade pública o Ekigarra Esporte Clube, com
sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Ekigarra

Esporte Clube, com sede no Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Cõssimo Freitas.
PARECER SOBRE AS EMENDAS DO NQ 96 AO 243, APRESENTADAS EM

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 22/92
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
Apresentadas por Deputados no Plenário desta Casa, as
Emendas do ng 96 ao 243 visam á alteração do Projeto de Lei
Complementar ng 22/92, que dispõe sobre a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.
Publicadas no "Diário do Legislativo" em 7/10/93, as
referidas proposições foram encaminhadas a esta comissão,
por força do f 2g do art. 195 do Regimento rnterno, para
receber parecer, nos termos do art. 103, 1, "a", da norma
regimental
Em reunião realizada no dia 10/11/93, foi o parecer lido e,
logo em seguida, iniciou-se sua discussão neste órgão
consultivo. Houve, na oportunidade, apresentação de
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sugestões de emendas por alguns dos Deputados presentes, e
foi aprovado, ao final, pedido de vista formulado pelo
Deputado Sebastião Costa.
Hoje, esta comissão volta a se reunir, tendo o Relator
concordado em modificar a peça que havia formulado,
procedendo à leitura de novo parecer, nos termos do art.
138, lg, do Regimento Interna, após ter dispensado o prazo
de que trata esse dispositivo regimental.

Fundamentação
Não há dúvida de que cada uma das emendas foi apresentada
com o intuito de aprimorar a proposição, seja no tocante à
organização judiciária propriamente dita, seja no que diz
respeito ao disciplinamento do regime jurídico da
Magistratura ou dos servidores do Judiciário Estadual, seja
no que concerne à divisão judiciária. Ressalte-se que, com
relação a esse último aspecto, os autores das proposições
ora analisadas procuraram, tão-somente, dar forma a
reivindicações de populações do interior mineiro sedentas de
uma prestação jurisdicional mais acessível, rápida e
eficiente.
Todavia, pela nossa cuidadosa análise, observamos que nem
todas as emendas merecem aprovação, pelos motivos que
adiante passaremos a expor. Obviamente, estaremos, por outro
lado, posicionando-nos favoravelmente á aprovação das
emendas que não forem destacadas nesta fundamentação.
Primeiramente, pudemos detectar algumas emendas cujos

conteúdos são idênticos ou semelhantes, ou estão inseridos
nos de outras emendas já apresentadas pelas comissões que já
se manifestaram antes da discussão do projeto. Em razão
disso e levando-se em conta o comando do art. 282 do
Regimento Interno, que determina a preferência da emenda de
comissão à emenda de Deputado, a não ser que seja
estabelecida uma outra em requerimento aprovado,
consideramos prejudicadas as Emendas ngs 96, 99, 100, 109,
112, 131, 134, 144, 145, 147, 149, 156, 159, 162, 165, 166,
179, 180, 182, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 206, 207,
208, 218 e 221.
Em segundo lugar, alistamos as emendas que, a nosso ver,
não deveriam ser aprovadas, seja por contrariarem norma
constitucional ou norma legal hierarquicamente superior;
seja por não se coadunarem com o próprio espírito do
projeto, que estabelece critérios para a criação ou a
extinção de comarcas; seja por não irem ao encontro do
interesse público, isto é, por não atenderem ao principio da
impessoalidade estampado no art. 37 da Constituição da
República e no art. 13 da Carta mineira; seja, ainda, por
conterem matéria que conflite com o conteúdo de outras
emendas incorporadas ao parecer já exarado por esta comissão
ou que entre em choque com o comando de outras emendas
apresentadas em Plenário e que deverão receber parecer
favorável nesta peça opinativa. Subdividimos esse segundo
bloco de emendas em séries, na ordem que se segue.
a) As Emendas ngs 138, 163, 183, 209 e 219 objetivam,
respectivamente, a criação das Comarcas de Inhapim, de
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Astolfo Dutra. de Raposos, de Alterosa e de Cristais. Não há
como consentirmos a aprovação dessas proposições, uma vez
que não seria obedecido um dos critérios estabelecidos no
projeto para a criação de comarcas, qual seja o da
existência de uma população mínima constituída dos
municípios que passariam a integrá-las. Além do mais, ao se
retirarem determinados municípios de suas respectivas
comarcas de origem, haveria um esvaziamento considerável
destas, comprometendo, inclusive, a sua existência enquanto
comarcas, também pelos próprios critérios estabelecidos no
projeto.
b) As Emendas ns 136, 141, 142, 203, 235, 236 (que

absorvem os conteúdos das Emendas ns 139 e 140), 237 e 241
cuidam da transferência, de uma comarca para outra, dos
municípios a seguir nomeados, respectivamente, em relação á
ordem de emendas acima estabelecida; Catugi - de Novo
Cruzeiro para Teófilo Otôni; São João do Oriente e rapu - de
Inhapim para formarem a Comarca de lapu (ao que nos opusemos
anteriormente), juntamente com o Município de Ipaba;
Oliveira Fortes - de Barbacena para Santos Dumont; Paiva -
de Barbacena para Mercês; Pirajuba - de Conceição das
Alagoas para Fruta]: Soledade de Minas - de Carmo de Minas
para Caxambu; Santana do Paraíso - de Mesquita para
1 pat i nga.
Essas emendas não devem ser aprovadas, pelo mesmo motivo
que apresentamos acima, ao nos opor ao deslocamento de
determinados municípios para a formação de novas comarcas,
qual seja o esvaziamento da comarca de origem, o que poderá,
segundo os critérios estabelecidos no projeto, determinar a
extinção daquela. Observe-se que parte do conteúdo da Emenda
nQ 237, que determina a transferência de Ipaba para a
Comarca de Ipatinga, é absorvido pela Emenda ng 49.
incorporada ao parecer desta comissão sobre o projeto.
c) As Emendas ns 127, 143, 164, 167, 170, 171, 172, 174,
176, 177, 184, 185, 187, 200, 204, 210, 211, 213, 214, 215.
216 e 217 visam à elevação de comarcas para entrância
superior àquelas em que se encontram classificadas; São
Lourenço - de intermediária para final; Alpinõpolis - de
inicial para intermediária; Bonfim - de inicial para
intermediária; Paraopeba - de inicial para intermediária;
Santos Dumont - de intermediária para final; Campos Gerais -
de inicial para final; Pirapora - de intermediária para
final; Várzea da Palma - de inicial para intermediária;
Janaúba - de intermediária para final; Mateus Leme - de
inicial para intermediária; Araxá - de intermediária para
final; Santa Rita do Sapucai - de intermediária para final;
Esmeraldas - de Inicial para intermediária; Camanducaia - de
inicial para intermediária; Bueno Brandão - de inicial para
intermediária; Jacutinga- de inicial para intermediária;
Ouro Fino - de intermediária para final; Pitangui - de
intermediária para final; Leopoldina - de intermediária para
final.
A razão de não concebermos tais reclassificações baseia-se
no interesse público. Na verdade, acatá-las seria admitir a
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desestruturação da pirâmide arquitetada no projeto original
para se ter um maior número de comarcas de entrância
inicial, seguido de um número menor de comarcas de entrância
intermediária, que, por sua vez, seria seguido de um número
ainda menor de comarcas de entrância final. Tal estrutura
colabora para que tenhamos, no Judiciário mineiro, um
aprimoramento do processo de promoção de magistrados, uma
vez que as oportunidades de ascensão na carreira seriam
reduzidas, de modo a estimular ainda mais o desenvolvimento
dos Juizes. Outra vantagem consistiria no fato de não termos
tantas comarcas de entrância inicial vagas.
Entendemos que a elevação de entrância pode ser ditada,

tão-somente, pela necessidade de se proverem as comarcas de
magistrados mais experientes, como no caso daquelas
localizadas em zonas de fronteira do Estado.
d) As Emendas ngs 174, 181, 186, 190 e 201 objetivam o
aumento do número de Juizes e, conseqüentemente, do número
de varas nas Comarcas de Campos Gerais, Itapecerica,
Formiga, Porteirinha e Santa Rita do Sapucai,
respectivamente.
Somos contrários a esse tipo de providência relativamente
ás comarcas mencionadas, após termos verificado
cuidadosamente um mapa que nos foi fornecido pelo egrégio
Tribunal de Justiça, por meio do qual nos foi possivel
estabelecer uma proporcionalidade entre o número de Juizes e
a média mensal de feitos em andamento naquelas.
e) As Emendas ngs 126, 146, 148, de isca 154. 158, 173,
178, 192 e 199 têm em comum o fato de abrigarem matéria
relativa ao regime juridico do servidor público, já que
versam sobre interesses de serventuários da Justiça.
Entendemos que matérias como essas são, genericamente, de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo mineiro, por
força do art. 66. III, "c", da Carta Estadual; relativamente
ao regime especifico dos servidores do Judiciário mineiro, a
iniciativa cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça. E o
caso, à guisa de ilustração, de matéria relativa ao plano de
carreira dos servidores daquele Poder. Por isso, não
opinamos favoravelmente á aprovação dessas emendas.
f) As Emendas do nQ 121 ao 123 cuidam de matéria referente

a férias de magistrado, a qual recebe tratamento especial na
Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN -, prevista
pelo art. 93, 'caput', da Constituição da República como
Estatuto da Magistratura, com o "status" de lei complementar
federal, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal
Federal. Por isso, o projeto original, fiel à LOMAN nesse
aspecto, não deve ser alterado.
g) A Emenda ng 104 visa à supressão do f 4g do art. 12, que
torna inelegivel para cargo de direção, no Tribunal de
Justiça, o Desembargador que já o houver ocupado por 4 anos.
Entendemos que o conteúdo do dispositivo objeto da emenda
deve subsistir e ser transformado em norma juridica legal,
já que se coaduna com o principio republicano, um dos
megaprincipios da Carta Magna de 1988, o qual tem como uma
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de suas vertentes o principio da alternância de agentes na
direção dos órgãos de poder.
h) A Emenda no 105 deve ser considerada prejudicada: seu
comando é idêntico ao da Emenda no 9, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que deste órgão
consultivo recebeu parecer pela rejeição. A Constituição do
Estado, ao atribuir competência ao Tribunal de Justiça para
o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo estaduais ou municipais em face da
Constituição do Estado, não a deferiu especialmente à Corte
Superior. Aliás, compete aos próprios Tribunais dispor sobre
o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais, nos
ternos do art. 96, 1, "a", da Constituição da República.
Ora, melhor seria aprovar o projeto, no tocante a essa
matéria, na forma como foi proposto pelo órgão de cúpula do
Judiciário Estadual, que, em seu regimento interno,
atribuirá a referida competência a um de seus órgãos
j ur 1 sd 1 cl ona is.
i) A Emenda no 108 faculta ao magistrado afastar-se do

exercício da função, sem prejuízo de direitos e vantagens,
para exercer o mandato de Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros - AMAGIS. Trata-se, a nosso ver, de uma
pretensão que não caminha na trilha do interesse público,
sobretudo numa época em que a população reclama da
morosidade do Poder Judiciário.
j) A Emenda no 113 objetiva determinar que o Judiciário

mineiro dote as sedes das comarcas do interior do Estado de
casas de moradia para Juizes, além de obrigar o Executivo a
liberar os recursos para tal finalidade.
Já tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre essa
pretensão no parecer para o lQ turno do projeto,
apresentando inclusive a Emenda no 20, a fim de suprimir a
alínea "b" do inciso II do seu art. 4g. Não deve ser
aprovada a emenda, ainda mais no atual momento de grave
crise econômica e social, já que soa não apenas como
inoportuna, mas imoral, por mais que se queira garantir, por
meio dela, a imparcialidade do magistrado em relação às
lides envolvendo interesses dos munícipes ou de municípios
inter ioranos.
k) A Emenda no 116 versa sobre a criação de Cartórios de
Registro de Imóveis, de Registro Civil e de Protestos, na
proporção de uma unidade para cada grupo de 50 mil
habitantes.
A competência para dispor sobre a organização dos serviços
notariais e de registro é dos Estados. Tais entes federados
também podem dispor sobre a regulamentação das atividades
dos notários e registradores e a fiscalização dos seus atos
pelo Poder Judiciário. E o que se depreende das disposições
do ordenamento jurídico-constitucional vigente.
Cabendo ao Judiciário a fiscalização dos atos dos notários
e dos registradores, poderia afigurar-se apropriado dispor
a lei de organização judiciária estadual sobre a organização
dos serviços notariais e de registro. Todavia, tramita
nesta Assembléia projeto de lei que versa sobre o assunto, o
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qual constitui o veiculo apropriado para o recebimento de
emendas desse tipo.
1) A Emenda ng 117 visa a estender a proibição contida no

art. 322, qual seja, a de o magistrado residir em imóvel
locado por município ou receber auxilio do poder público
municipal, aos Promotores de Justiça e aos Delegados de
Policia.
Trata-se de matéria totalmente estranha ao projeto. O
regime jurídico dos Promotores de Justiça é estabelecido
pela Lei Orgânica do Ministério Público, e o dos Delegados
de Policia, pela Lei Orgânica da Policia Civil. Ressalte-se
que essas leis são de iniciativa do Chefe do Executivo ou do
Chefe do Ministério Público Estadual, o que nos leva a
identificar uma invasão de competência no caso de a
proposição em exame ser aprovada. Por isso não concebemos
sua aprovação.
m) A Emenda nQ 118 objetiva, Indiretamente, a criação de

mais dois Tribunais de Alçada no Estado: um, em Juiz de Fora
e outro, em Uberlândia. Por se tratar de matéria totalmente
nova, não abordada no projeto original encaminhado pelo
órgão máximo do Judiciário, além de implicar a medida
aumento da despesa inicialmente prevista para a organização
administrativa dos Tribunais, não julgamos oportuna a sua
implementação.
n) A Emenda ng 119 pretende a supressão do dispositivo que

arrola como um dos requisitos para a Instalação de comarca a
existência de concurso público devidamente homologado para o
preenchimento dos cargos da secretaria de juizo a ser criada
ou instalada na nova comarca.
A proposta da emenda, além de incoerente, desatende às
Constituições Federal e Estadual, que, em seus sistemas
normativos, contemplam a regra geral da necessidade de
prévia aprovação em concurso público para o provimento em
cargos públicos.
o) A Emenda ng 124 abriga dois conteúdos, constantes no

artigo que manda introduzir no corpo do projeto. O primeiro
repete, em parte, o art. 98, II, da Constituição da
República; o segundo dispõe sobre matéria que deve ser
tratada na lei estadual que criar a Justiça de Paz, nos
termos do art. 30 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. Em razão disso, entendemos que essa
proposição não pode ser aprovada.
p) A Emenda ng 128 cuida de estabelecer um teto para _o

valor das custas judiciais, dispondo que essas taxas não
ultrapassarão 20% do valor da causa. Observe-se que tal
conteúdo afigura-se como um corpo estranho no contexto do
projeto, porquanto se caracteriza como matéria a ser
disciplinada em legislação própria (Regimento de Custas e
Emolumentos). E, sem dúvida, inadequada a inserção desse
conteúdo num projeto que cuida da organização e da divisão
judiciárias do Estado.
q) A Emenda ng 130 determina a supressão do art. 321, que

dispõe: "Criado Tribunal de Alçada Regional, a comarca que o
sediar passará a ser de entrância especial". Não há dúvida
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de que o dispositivo objeto da emenda deva ser mantido.
porquanto a comarca cuja sede abrigue também um Tribunal de
Alçada não pode ser comparada a outra, de entrância final
que não possua aquela peculiaridade.
r) A Emenda ng 205 não possui objeto de incidência. É que o
art. 67 não se subdivide em incisos. Assim, não há como
admiti-Ia.
s) A Emenda ng 212 altera inteiramente a redação do art.
319, mudando, inclusive, seu enfoque. Entendemos que a
matéria nova que se pretende introduzir, por meio da
proposição ora analisada, poderia ser tratada em resolução
do Tribunal de Justiça, já que, segundo o art. 96. 1, "a",
da Constituição Federal, compete privativamente aos
Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento de
seus órgãos administrativos.
t) A Emenda ng 242 incide sobre a Emenda ng 51, e não,
sobre dispositivo do projeto. Não se reveste da condição de
subemenda, já que não foi apresentada em comissão nem na
hipótese do art. 223 do Regimento. Portanto, opinamos por
sua rejeição.
u) A Emenda ng 103 tem seu comando inteiramente absorvido
pelo da Emenda ng 101.
v) A Emenda ng 135 tem como conteúdo matéria que conflita

com o conteúdo da Emenda ng 36 apresentada por esta comissão
em parecer para o lg turno do projeto.
w) As Emendas ngs 168 e 169 complementam-se e são
absorvidas pela Emenda no 157.
x) A Emenda ng 188 possui conteúdo idêntico ao da 189, que
preferimos admitir por conter uma melhor redação.
y) A emenda ng 98 complementa o conteúdo da Emenda ng 97, á
qual apresentamos uma subemenda. Por isso, opinamos pela
prejudicialidade da primeira.
Num terceiro momento, ainda no trabalho de análise das

emendas apresentadas em Plenário, deparamos com proposições
que, a despeito de não merecerem, de plano, nosso
acolhimento, trazem-nos idéias interessantes para o
aperfeiçoamento do projeto. Isso nos leva a apresentar, ao
final deste parecer, subemendas ás Emendas ns 97, 98, 106,
107, 114, 125, 129, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232. 233. 234 e 240. No que diz respeito às
Emendas do ng 222 ao 234, nossa intenção é retirar de itens
constantes no Anexo II do projeto o nome de alguns distritos
que não chegaram a ser elevados a municípios.
Finalmente, também com o intuito de aperfeiçoar o projeto,
apresentamos, ainda na conclusão deste parecer, emendas,
umas relacionadas á organização judiciária, outras relativas
à divisão judiciária esboçada na proposição principal.
Ressaltamos, em tempo, que o pedido que nos foi encaminhado
por meio de ofício subscrito pelo Prefeito e pelos membros
da Câmara Municipal de Desterro de Entre-Rios não poderá
obter nosso' deferimento, a ponto de chegarmos a modificar
nosso parecer emitido anteriormente. E que não figura como
objeto de nossa apreciação a Emenda ng 53, que objetiva a
transferência daquele municipio para a Comarca de Passa-
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Tempo. Contudo, alertaremos as Lideranças políticas desta
Casa para a manifestação dos representantes daquela
comunidade.
No tocante à sugestão do Deputado Milton Salles, para
apresentarmos uma emenda determinando a criação da Comarca
de Carmópolis de Minas, observamos que esta comissão, em
parecer emitido anteriormente, manifestou-se, por meio da
Emenda nQ 50, pela transferência do Município de Carmópolis
de Minas para a Comarca de Itaguara.
No que diz respeito a nosso posicionamento em relação à
Emenda ng 155, que visa ao aumento do número de varas da
Comarca de Piui, esclarecemos ter havido um erro material na
elaboração do parecer por nós lido na reunião anterior. Por
isso, a referida emenda receberá, adiante, parecer
favorável
Relativamente às sugestões para a modificação do projeto no
que se refere à organização judiciária nele esboçada,
apresentadas pelo Deputado Diizon Meio, julgamos por bem
admiti-las. Embora duas delas figurem como meras repetições
de dispositivos constitucionais federais (art. 93, TI, "d',
e art. 93, IX e x), consideramos que a reprodução desses
preceitos na legislação estadual infraconstitucional vem
assegurar, sobretudo, mais transparência nas decisões
administrativas e jurisdicionais dos tribunais mineiros. A
terceira das supracitadas sugestões também merece nossa
acolhida: nada mais justo e democrático q ue, nas comissões
do Tribunal de Justiça, em cujas atribuições se enquadra a
de cuidar, direta ou indiretamente, de assuntos de interesse
da magistratura, haja a participação do Presidente da
Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -, entidade que
representa a classe dos Juizes do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação das Emendas nos
101, 102, 110, 115, 120, 132, 133, 137, 155, 157, 160, 161,
189, 191, 220, 238, 239 e 243; pela aprovação das Emendas
nos 97, 106, 107, 114, 125, 129, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231. 232, 233. 234 e 240, na forma das
respectivas subemendas a seguir apresentadas; pela rejeição
das Emendas ngs 104, 108, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 130, 136, 138, 141, 142, 143, 146,
148, 150. 151, 152, 153, 154, 158, 163. 164, 167, 170, 171.
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186,
187, 190, 192, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 235, 236, 237. 241 e
242; ficando prejudicadas as Emendas ngs 96, 98, 99, 100,
103, 105, 109, 112, 131, 134, 135, 139. 140, 144, 145, 147,
149, 156, 159, 162, 165, 166, 168, 169, 179, 180, 182, 188,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 206, 207. 208, 218 e 221.
Apresentamos ainda as Emendas do ng 244 ao 253, na forma

que se segue.
SUBEMENDA NQ i Á EMENDA NO 97

Eleve-se de 3 (três) para 4 (quatro) o número de Juizes da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, transferindo-a do inciso X
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para o inciso IX do art. 9g e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo 1.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA Ng 106
Dê-se ao art. 141 a seguinte redação:
Art. 141 - Por falecimento do magistrado, será devida ao

seu cônjuge ou companheiro, e aos filhos dependentes,
menores ou incapazes, pensão mensal correspondente á
totalidade da remuneração ou provento do falecido.
Parágrafo único - A pensão de que trata o artigo será
dividida entre os beneficiários na forma da legislação
aplicável.".

SUBEMENDA No 1 A EMENDA Ng 107
Acrescentem-se aos arts. 62 e 64 os seguintes incisos:
"Art. 62 - ..............................................
XLII - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos

oficiais de registro e dos protestos deles, na forma da lei

 

que lhes regulam as atividades, e disciplinar as
responsabilidades.";
"Art. 64 - ..............................................
III - exercer a fiscalização a que se refere o inciso XLII

do art. 62 desta lei.".
SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 114

Dê-se ao "caput" do art. 324 a seguinte redação:
"Art. 324 - As intimações que se fazem mediante publicação

no órgão oficial do Estado poderão ser feitas em outro órgão
de ampla circulação na comarca.".

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA Ng 125
Acrescente-se onde convier:
Art .....- O Tribunal de Justiça fará Imprimir esta lei

para distribuição a todos os Juizes de Direito do Estado de
Minas Gerais.".

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA Nç 129
Eleve-se de 3 (três) para 4 (quatro) o número de Juizes da
Comarca de Varginha, transferindo-a do inciso X para o
inciso IX do art. 9g e fazendo-se as adaptações necessárias
no Anexo I.

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

Suprima-se

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 222
Novo Oriente de Minas do item 277 do Anexo II.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA Ng 223
Periquito do item 3do Anexo II.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NQ 224
Fidelândia do item 277 do Anexo II.

SUBEMENDA Nq 1 À EMENDA Ng 225
Naque do item 3 do Anexo II.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA Ng 226
Ponto dos Volantes do item 15 do Anexo II.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 227
Rosário da Limeira do item 183 do Anexo II.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA NQ 226
São João do Pacui do item 80 do Anexo II.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 229
São João da Lagoa do item 80 do Anexo II.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA Ng 230
Divisa Alegre do item 274 do Anexo II.
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SUBEMENDA Np 1 À EMENDA NQ 231
Suprima-se Sarzedo do item 114 do Anexo II.

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA Ng 232
Suprima-se Vargem Alegre do item 61 do Anexo II.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 233
Suprima-se Brasilândia de Minas do item 146 do Anexo II.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA No 234
Suprima-se Sem-Peixe do item 12 do Anexo II.

SUBEMENDA Ng 1 A EMENDA NQ 240
Dê-se ao inciso 1 do art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................
- para criação:

a) população mínima de 20 mil habitantes;
b) eleitorado superior a 10 mil eleitores;
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 feitos

judiciais, conforme estabelecer resolução da Corte Superior;
e) distância mínima de 35km entre sua sede e a de outra

comarca.
EMENDA Np 244

Suprima-se o art. 61.
EMENDA Ng 245

Eleve-se de 2 (dois) para 3 (três) o número de Juizes da
Comarca de São Sebastião do Paraíso, transferindo-a do
inciso XI para o inciso X do art. 9g e fazendo-se as
adaptações necessárias no Anexo I.

EMENDA No 246
Suprima-se o parágrafo único do art. 125.

EMENDA NO 247
Suprima-se o inciso VIII do art. 139, renumerando-se os
demais incisos e dando-se ao 3g do artigo a seguinte
redação:
"Art. 139 - ..............................................
f 3Q - As vantagens previstas nos incisos II, III, IV, V,

VI e X deste artigo não se incorporarão ao vencimento para
qualquer efeito e não servirão de base de cálculo para
qualquer vantagem.".

EMENDA Ng 248
Eleve-se a Comarca de Ouro Branco, de entrância inicial,
para entrância Intermediária, fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA No 249
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica criada 1 (uma) Vara de Execuções

Criminais nas Comarcas de Contagem, Ribeirão das Neves e
Teôfilo Otôni, fazendo-se as adaptações necessárias no art.
9g e no Anexo 1.".

EMENDA Ng 250
Eleve-se de 8 (oito) para 9 (nove) o número de Juizes da
Comarca de Montes Claros, procedendo-se às modificações
necessárias no art. Go e no Anexo 1.

EMENDA Ng 251
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Acrescente-se ao art. 8g os seguintes 1Q e 2g,
renumerando-se os demais:
"Art. Sg - . . ............................................

lg - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, sendo fundamentadas todas as suas decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público
o exigir, limitar a presença, em determinados atos, ás
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.

2g - As decisões administrativas dos tribunais serão
motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da
maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão
especial

EMENDA Nq 252
Dê-se ao "caput" do art. 203 a seguinte redação:
"Art. 203 - Na promoção por antiguidade, apurada entre os

magistrados de entrância imediatamente anterior e em se
tratando de promoção para o cargo de Desembargador entre os
Juizes do Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça só
poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de 2/3
(dois terços) de seus membros, repetindo-se a votação até
fixar-se a indicação.".

EMENDA NO 253
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O presidente da Associação dos Magistrados

Mineiros - AMAGIS - integrará a comissão permanente e as
demais comissões do Tribunal de Justiça que, direta ou
indiretamente, tratarem de assunto de interesse da
magistratura.".
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Emano Batista, Relator -

Sebastião Costa - Dilzon Melo - Tarcísio Henriques - Antônio
Fuzatto.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 5 , APRESENTADA, EM PLENÁRIO, AO

PROJETO DE LEI Ng 1.607/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De Iniciativa do Tribunal de Justiça, por meio de seu
Presidente, o projeto de lei em exame dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos valores dos padrões de
vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário.
Publicado em 28/8/93, o projeto recebeu parecer preliminar
na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir, a
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação,
com as Emendas ngs 1 e 2, que apresentou. Finalmente, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou
pela aprovação da matéria, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública, e as
Emendas ns 3 e 4, que apresentou.
Em Plenário, durante a discussão do projeto no lg turno,

foi-lhe apresentada a Emenda ng 5, sobre a qual, nos termos
do art. 195, 2g, c/c o art. 103, do Regimento Interno,
emitimos este parecer.
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Fundamentação
A Emenda nQ 5, do Deputado Tarcísio Henriques, pretende que
servidores da extinta MinasCaixa que prestam serviços a
diversos órgãos do Poder Judiciário, inclusive a cartórios
eleitorais, sejam enquadrados em Quadro Suplementar do
Tribunal de Justiça. O conteúdo da proposição guarda alguma
semelhança com o da Emenda nQ 4, que recebeu parecer pela
aprovação, emitido pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.
Inova a Emenda nQ 5 no ponto em que dispõe sobre os

servidores em exercício nos cartórios eleitorais. Esses
serviços auxiliares integram, por força de preceitos
constitucionais que formam a Seção VI do Capitulo III do
Título IV da Constituição Federal, a estrutura do Poder
Judiciário Federal, sendo portanto, de competência do
Congresso Nacional a legislação que os organiza.
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nQ 5, lembrando

que a Emenda nQ 4, com parecer pela aprovação na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, atende aos anseios
dos servidores da MinasCaixa que prestam serviços ao Poder
Judiciário Estadual
Acatamos, também, por sugestão do Deputado José Leandro, a
Emenda nQ 6, transcrita ao final deste parecer, que estende
a providência prevista na Emenda nQ 4 a servidores da
MinasCaixa que prestam serviços na Secretaria da Fazenda.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nQ 5 e
pela aprovação da Emenda nQ 6, que apresentamos a seguir.

EMENDA NO 6
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica assegurado aos servidores da extinta

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais em exercício nos
órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda, na data desta
lei, o enquadramento em Quadro Suplementar de funcionários
da citada Secretaria.

l - Os cargos do quadro de que trata o " caput " deste
artigo extinguem -se com a sua vacãncia

2Q - O disposto neste artigo somente se aplica aos
servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.!!.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
Dilzon Melo - Ermano Batista - Antônio Fuzatto - Ibrahim
Jacob.
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Belo Horizonte, sábado, 27 de novembro de 1993

ATA

ATA DA 4719 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios diversos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do flQ 1.806 ao 1.810/93 -
Requerimentos do flQ 4.925 ao 4.937/93 - Requerimentos dos
Deputados Hely Tarquinio, José Militão, Jorge Hannas e José
Renato - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio
Ambiente, de Administração Pública e de Assuntos Municipais
e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Jaime Martins e Márcio
Miranda - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul
Messias. Roberto Carvalho, José Militão, Elisa Alves,
Antônio Carlos Pereira e Ivo José - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
lg Fase: Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência
- Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 1.704. 1.579, 1.562, 1.279 e 1.461/93; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Hely Tarquinlo
(retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 1.798/93);
inclusão do projeto em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno - Requerimentos dos Deputados José
Militào, Jorge Hannas e José Renato; aprovação -
Requerimento nQ 4.584/93; aprovação, com a Emenda nQ 1 -
Requerimento nQ 4.778/93; aprovação, com as Emendas do nQ 1
ao 3 - 2g Fase: Votação de proposições: Votação, no l
turno, do Projeto de Lei nQ 1.607/93; discurso do Deputado
Tarcísio Henriques; aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 4 e
nQ 6 - Votação, no lQ turno, do Projeto de Resolução n
1.805/93; votação do Substitutivo nQ 1; discurso do Deputado
Marcos Helênio; requerimento do Deputado Roberto Carvalho
(retirada de tramitação do Substitutivo nQ 1); deferimento
do requerimento; votação do projeto; aprovação - Palavras do
Sr. Presidente - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h14min, 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 - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
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João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henr i ques
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.4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2-Secretário "ad hoc",

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

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

Secretário, lê a seguinte correspondência;
OFICIOS

Do Sr Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,
comunicando, a propósito do Projeto de Lei nQ 1.094/93,
referente a doação de terreno ao Município de Palma, haver
recomendado o exame e a pronta solução legal do assunto. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.094/934
Do Sr. Wilson Starling Júnior, Presidente , da Cãmara
Municipal de João Monlevade (2), e da Sra. Edina Souza
Ramos, agente da Pastoral Operária de Minas Gerais,
solicitando a instalação de uma CPI para apurar as denúncias
de irregularidades relativas ao gerenciamento e ao repasse
de subvenções sociais. (- A Comissão de Acompanhamento das
Ações do Ministério Público.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei nç 1.255/93, que a Secretaria
de Segurança Pública foi consultada a respeito da utilização
do imóvel objeto da referida proposição e que a Casa será
cientificada tão logo houver pronunciamento a respeito do
assunto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.255/93.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei flQ 1.378/93, que foi
reiterada a consulta feita á Diretoria de Apoio Logistico da
PMMG a respeito da utilização do imóvel em estudo e que a
Casa será cientificada tão logo haja pronunciamento sobre o
assunto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.378/93.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei flQ 1.462/93, que a Secretaria
de Recursos Humanos está de acordo com a doação do imóvel
objeto da referida proposição e que o assunto foi
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encaminhado à Procuradoria Geral do Estado. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 1.462/93.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei ng 1.523/93, que foi
reiterada a consulta feita à Secretaria da Educação a
respeito da utilização do imóvel em estudo, e encaminhando
as cópias dessas consultas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng
1.523/93.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei ng 1.526/93, que foi
reiterada a consulta feita à Secretaria da Educação a
respeito da utilização do imóvel em estudo e que esta Casa
será cientificada tão logo haja pronunciamento sobre o
assunto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.526/93.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
para instruir o Projeto de Lei ng 1.594/93, que foi
reiterada a consulta feita à Secretaria da Educação a
respeito da utilização do imóvel em estudo e que esta Casa
será cientificada tão logo haja pronunciamento sobre o
assunto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.594/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.806193

Dispõe sobre a gratuidade de formulários, guias e
requerimentos impressos nas repartições públicas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os órgãos das administrações públicas direta e
indireta do Estado ficam obrigados a fornecer gratuitamente
formulários cadastrais, guias de arrecadação e requerimentos
impressos.
Art. 2g - O não-cumprimento do disposto no artigo anterior
sujeita o infrator às sanções previstas na Lei Federal no
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal no
861. de 9 de julho de 1993.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: Atualmente, as repartições e os órgãos
públicos do Estado cobram por qualquer formulário, guia e
requerimento impresso. Não existe no fato nenhuma lógica, se
os órgãos ou as repartições são da administração pública. O
contribuinte já paga, direta e indiretamente, vários
impostos e taxas que são compulsoriamente cobrados, seja
embutidos nos preços dos produtos, seja por via de
recolhimento.
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Não existe nenhuma justificativa legal ou constitucional da
cobrança de impressos por parte das repartições públicas. Ao
contrário, o que se verifica é uma espécie de bitributação
indireta, em que o contribuinte paga duas vezes ou mais para
custear as despesas necessárias ao Estado.
Por outro lado, o Poder Executivo mantém parque gráfico

próprio na Imprensa Oficial, onde todos os impressos são ou
podem ser confeccionados a baixo custo.
O que dificulta ao contribuinte, além do preço, é que nem
sempre se encontra o impresso próprio na repartição ou no
órgão, principalmente nos do interior do Estado. E ainda, a
cobrança desses impressos não é social, uma vez que existe
na sociedade una grande camada pobre ou indigente que não
tem condições de custear os valores cobrados.
- 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 art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.807193
Cria linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo
entre os Municípios de Tocantins e Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, a linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo entre os Municípios de Tocantins e Ubá.
Art. 2 - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lq deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da promulgação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Quanto mais diversas forem as opções de
transporte rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios
para o cidadão dos municípios favorecidos e a integração
entre as comunidades.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI No 1.808193
Cria linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo

entre os Municípios de Tocantins e Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. IQ - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MO -, a linha intermunicipal de transporte
coletivo entre os Municípios de Tocantins e Rio Pomba.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da promulgação desta lei.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: Quanto mais diversas forem as opções de

transporte rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios
para o cidadão dos municípios e a integração entre as
comunidades.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.609/93
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio e
Recuperação a Dependentes Químicos Amaravida, com sede no
Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Apoio e Recuperação a Dependentes Químicos Amaravida. com
sede no Município de Patrocínio.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1993.
Romeu Queiroz
Justificação: A entidade em tela tem como finalidade a
recuperação de dependentes de substâncias químicas bem como
o apoio e a orientação aos seus familiares.
A sociedade está devidamente registrada no Cartório do

Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Patrocínio. Por outro
lado, a instituição preenche os demais requisitos da Lei flQ
5-830. de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.
Nada mais justo que a aprovação deste projeto, tendo em

vista o caráter beneficente da entidade em questão.
- 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 No 1.610/93
Declara de utilidade pública o Centro Espirita José Horta,

com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita José Horta, com sede no Município de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1993.
João Batista
Justificação: O Centro Espírita José Horta é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 29/8/57 e situada no
Município de Uberaba, na Rua Maestro José Maria, nQ 71. Tem
fins filantrópicos, dedica-se a estudos psíquicos,
científicos, filosóficos, religiosos e realiza a promoção de
serviços de assistência social gratuita aos necessitados.
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Promove, ainda, o aperfeiçoamento dos seus membros,
combatendo os vícios, e procurando despertar sentimentos de
amizade, fraternidade e amor ao próximo pela prática da
caridade.
- 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.

Requerimentos
NQ 4,925/93, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
pede se solicitem à Secretaria do Planejamento as várias
informações que enumera, referentes à pré-qualificação
internacional objeto do Edital n 001-93. de maio de 1993.
(- A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.926/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de quatro pontes sobre o
rio Pacui, no Município de Coração de Jesus.
NQ 4.927/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á construção de 14 pontes sobre os
córregos de Canabrava, Sanharo, Tamboril, Faveira e Cedro,
no Município de Coração de Jesus.
NQ 4.928/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento do trecho da Rodovia BR-
040 que liga o Distrito de Piedade do Paraopeba ao Município
de Brumadinho. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
NQ 4.929/93, do Deputado Bené Guedes, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário de Agricultura as seguintes
informações, relativas á RIJRALMINAS: número de vagas de
Advogados do Quadro Permanente e nomes dos advogados do
Quadro Suplementar e respectivos vencimentos, nos seis meses
anteriores à data desta solicitação. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 4.930/93, do Deputado 6ené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à liberação de uma viatura para o
destacamento da Policia Militar do Município de Aracitaba.
(- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 4.931/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à destinação de uma ambulância para o
Município de Aracitaba. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
NQ 4.932/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão do sistema
elétrico em áreas rurais e urbanas do Município de Arinos.
(- A Comissão de Política Energética.)
NQ 4.933/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas à liberação de uma
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radiopatrulha para o Município de Oliveira. (- Á Comissão de
Defesa Social.)
No 4.934/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
apresente ao CONFAZ proposta de redução da aliquota do ICMS,
de 18% para 10%, para as empresas de transporte. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
No 4.935/93, do Deputado Péricles Ferreira, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário
do Planejamento e ao Secretário Executivo do CEDEC com
vistas a que sejam tomadas providências urgentes para
minimizar os problemas vividos atualmente pelos municípios
do vale do Jequitinhonha em virtude da falta de chuvas na
região. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 4.936/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo á Diretora-Geral do DETEL com vistas á
instalação de telefones comunitários nos povoados de Capão
Preto e Serra do Feixe, no Município de Tiros.
No 4.937/93, do Deputado João Batista, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do Prefeito Municipal de Verissimo, Sr. Agnaldo Alves
Garcia, ocorrido em 22/11/93. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei no 1-798/93.
Do Deputado José Militão, solicitando regime de urgência
para a tramitação do Projeto de Resolução ng 1.805/93.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando audiência da Comissão
de Saúde e Ação Social para emitir parecer sobre o Projeto
de Lei no 1.784/93.
Do Deputado José Renato, solicitando audiência da Comissão
de Administração Pública para examinar o Projeto de Lei no
1.275/93.

 COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa Comunicações das Comissões
de Meio Ambiente, de Administração Pública e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Jaime
Martins e Márcio Miranda.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Raul Messias, Roberto Carvalho, José

Militão, Elisa Alves, Antônio Carlos Pereira e Ivo José
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que, em virtude da realização do

debate sobre o tema "Assistência Social e Verbas Públicas",
em decorrência do qual verificou-se número regimental
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insuficiente para a abertura dos trabalhos, deixou-se de
realizar a reunião ordinária do dia 25, ás 14 horas.

Decisão da Presidência
A Presidência deixa de receber o projeto de resolução de
autoria do Deputado Roberto Carvalho, que susta os efeitos
do Decreto 

no 
34.923. de 17/9/93, com fundamento nos arts.

84, inciso II, e 178 do Regimento Interno, adotando as
razões expostas no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça publicado no 'Diário do Legislativo!! de 25/11/93.
Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1993-
José Ferraz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Meio Ambiente - aprovação do Requerimento no 4.859/93, da
Deputada Maria Elvira; de Administração Pública - aprovação
do Projeto de Lei no 1.376/93; de Assuntos Municipais -
aprovação dos Requerimentos nos 4.700 e 4.701, do Deputado
Bené Guedes; 4.797/93, do Deputado Jaime Martins; 4.829 e
4.849/93, do Deputado Elrairo Nascimento (Ciente. Publique-
se.); pelos Deputados Wanderley Ávila (2) - falecimento da
Sra. Cleide Teixeira Batista, em Pirapora, e do Sr. Vicente
Nogueira Batista, em Várzea da Palma; Jaime Martins -
falecimento da Sra. Celma Maria Reis, em Papagaios; Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Sinvar de Souza Rocha, ocorrido
em Divinópolis (Ciente. Oficie-se.).
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua voz, os Projetos de Lei nos 1.704, 1.579, 1.562. 1.279 e
1.461/93 (A sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio,

em que solicita, com base no art. 288 do Regimento Interno,
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei no 1.798/93, de
sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita, na
forma regimental, regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Resolução no 1.805/93, da Mesa da Assembléia, que
acrescenta parágrafo ao art. 57 da Resolução no 5.065, de
31/5/90, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam, permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que, nos termos
do art. 190 do Regimento Interno, pleiteia, ouvido o
Plenário, seja realizada audiência da Comissão de Saúde e
Ação Social, para que se emita parecer sobre o Projeto de
Lei 

no 
no 1.784//93. Em votação, o requerimento. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado José Renato, em que, nos termos
regimentais e na condição de Relator do Projeto de Lei no
1.275/93, que visa doar ao Município de Curvelo o terreno
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situado na praça de esportes, solicita, amparado no art.
245 do Regimento Interno, audiência da Comissão de
Administração Pública. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento nQ 4.584/93, da Comissão de Educação,
solicitando seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais pedido de informações
acerca do decreto que menciona. Em votação, o requerimento,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Requerimento ng 4.778, do Deputado Antônio Carlos Pereira,
em que pleteia sejam solicitadas ao Presidente da COPASA
informações acerca da admissão, por aquela Companhia, de
servidores sem concurso público. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento, com as Emendas do ng 1 ao 3,
que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado-

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

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei

ng 1.607/93, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimentos e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nQs
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao
3, da Comissão de Administração Pública, e 4 e 5, que
apresenta.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Administração Pública, que opinou pela rejeição da Emenda n
5, e pela aprovação da Emenda nQ 6, que apresentou.
Em votação, o projeto. Para encaminhá-la, com a palavra, o
Deputado Tarcislo Henriques, que dispõe de 5 minutos, tendo
em vista que os projetos se encontram em regime de urgência.
- O Deputado Tarcísio Henriques, encaminhando a votação,

profere discurso, que será publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1, 2, 3. 4 e 6, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda ng 5, que recebeu parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o
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Projeto de Lei ng 1.607/93, com as Emendas ns 1 a 4 e 6. Á
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Resolução ng 1.805/93,
da Mesa da Assembléia, que acrescenta parágrafo ao art. 57
da Resolução ng 5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Mesa da Assembléia,
que opinou pela rejeição do Substitutivo no 1. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Marcos
Hel ênio.
- O Deputado Marcos Helênio profere discurso, que será

Publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Roberto Carvalho em que solicita a retirada de tramitação do
Substitutivo ng 1. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Em
decorrência da retirada do Substitutivo no 1, a Presidência
vai submeter a votação o projeto. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Mesa da Assembléia.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência gostaria de lembrar aos Deputados que, de

acordo com deliberação aprovada pela Mesa, o prazo para
apresentação de propostas revisionais, para efeito de
atendimento ao disposto no art. 4g, f 40, do Regimento
Interno dos trabalhos revisionais da Constituição da
República, encerra-se amanhã, dia 26/11/93.
Trata-se de importante oportunidade de as Assembléias
Estaduais participarem diretamente da revisão da
Constituição Federal. O prazo, sem dúvida, é muito curto e
ainda mais exiguo para as Assembléias que dependem da
aprovação das respectivas maiorias e de, pelo menos, três
parlamentos estaduais. Assim, para que se viabilize a
participação desta Casa no processo revisional, esta
Presidência encarece a solicitação de que sejam apresentadas
propostas pelos Deputados que queiram levá-las ao Congresso
Regional para deliberação.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, este
Deputado reitera a informação de que nós ainda não recebemos
os documentos que foram solicitados nos dias 4 e 5 do
corrente.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Antônio Carlos Pereira e, oportunamente, será providenciada
a resposta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ãs.2Oh3Omin, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 26,
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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RECURSO CONTRA PARECER PRÉVIO DE NÃO-RECEBIMENTO DO PROJETO
DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO ROBERTO CARVALHO QUE OBJETIVA
SUSTAR OS EFEITOS DO DECRETO No 34.923, DE 17/9/93

O parecer exarado opina pelo não-recebimento do projeto de
resolução em epigrafe, amparado no "caput" do art. 178 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, que dispõe que
PQ Presidente da Assembléia só receberá proposição redigida
com clareza e observância da técnica legislativa e do estilo
parlamentar e em conformidade com a Constituição e com este
Regimento'.
Argumenta o Relator que a iniciativa de tal matéria compete
exclusivamente ao Governador do Estado, •'ex vi' o art. 66,
III, "c", da Constituição do Estado. Ora, a referida alínea
dispõe que é matéria de iniciativa privativa do Governador,
textualmente;
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição;

III - do Governador do Estado;
a) .......................................................
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional,
incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a
inatividade;"
Percebe-se que nada há, neste conteúdo, que obste nossa
iniciativa.
Ademais, o projeto de lei que fixaria os critérios de
reajustamento tramitou nesta Casa, sendo da iniciativa do
Governador do Estado e consubstanciando-se na Lei ng 11.115,
de 16/6/93.
O índice específico seria, segundo a retrocitada lei,
fixado por meio de decreto, obedecidas as diretrizes legais.
Veja-se que o art. 4q da referida lei reza, "ipsis verbis"
"Art. 4 - Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia 1

dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, com base
em 100% (cem por cento) da variação nominal da receita
liquida, a que se refere o art. 3 g desta Lei, apurada nos
quatro meses anteriores...".
O parágrafo único admite, ao desdobrar-se em dois incisos,
a possibilidade de conceder-se índice geral de 90%, no
mínimo, com destinação de até 10% para recomposição de
quadros e tabelas decorrentes da implantação de planos de
carreira e tratamento isonêmico de vencimentos.
O que ocorre é que essas condições não se realizaram no
período em referência, não se justificando a aplicação do
parágrafo único, já que ele prevê uma exceção ao "caput",
que determina o reajuste de 100% da variação nominal da
receita.
Tal variação alcançou exatos 113,51% que deveria ser o
índice de reajustamento, e não os 100% concedidos.
Note-se que, antes da alegada invasão de competência, nossa
proposta pretende o restabelecimento da Lei ng 11.115, de
1993, que foi aprovada segundo os ditames constitucionais.
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Não fixamos remuneração, não atribuímos índices, apenas
objetivamos a sistemática de cálculo prevista na lei,
realizando, dessa forma, o disposto no art. 61. VII, da
Constituição Estadual, que reza:
'Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:
1- .....................................................
VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego
e função públicos na administração direta, autárquica e
fundacional e fixação de remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;".
Não pode a Assembléia furtar-se á sua competência

constitucional ante o disposto no parágrafo único do art. 6g
da Constituição do Estado:
'Art. €g - . . ............................................
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuição e, a quem for investido na função de um deles,
exercer a de outro'.
Ou seja, deixar exclusivamente sob a responsabilidade do
Poder Executivo a determinação dos índices de reajuste é
procedimento inconstitucional.
Não pode o Presidente da Assembléia Legislativa deixar de
receber o projeto de resolução em pauta à luz dos
equivocados argumentos no parecer alinhavados, sobretudo por
ser, segundo o nosso Regimento Interno, o fiscal da ordem:
'Art. 84 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete

tomar as providências necessárias ao funcionamento normal
das reuniões, especialmente;

- Fazer observar as leis e este Regimento;'.
São as razões que me levam a apresentar o presente recurso

ao parecer lavrado.
Sala das Reuniões. 25 de novembro de 1993.
Roberto Carvalho
- A Comissão de Justiça, para os fins do lg do art. 178

do Regimento Interno.
PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.189/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em tela cria o Programa Mineiro de Incentivo á Produção de
Leite e Seus Derivados - Pró-Leite - e dá outras
providências.
Publicado, foi o projeto enviado à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, com as Emendas ngs 1 e 2. A
seguir, foi o projeto enviado á Comissão de Agropecuária e
Política Rural, que opinou pela sua aprovação, na forma do
Substitutivo ng 1, por ela apresentado. Agora, vem o projeto
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a esta comissão para que seja elaborado parecer, nos limites
de sua competência.

Fundamentação
o Projeto de Lei ng 1.189/92 visa a incentivar a pecuária

de leite no Estado. -
Inicialmente, gostaríamos de salientar a enorme
importância econômica desse setor, que pode ser avaliada de
diversos ângulos. A grande participação no P18 é um deles-
Destacaríamos, também, o fato de estar a pecuária leiteira
espalhada pela quase totalidade do espaço territorial
mineiro, o que demonstra os efeitos do programa para a
redução das desigualdades regionais. E, finalmente,
destacaríamos o caráter modernizador do programa, necessário
em face da existência de pecuárias leiteiras mais bem
estruturadas no âmbito do MERCOSUL.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, observamos a
necessidade de que seja incluída dotação na lei orçamentária
do próximo exercício, ou seja aberto crédito especial, para
que se dê inicio à execução do programa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.189/92, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
Bernardo Rubinger - João Marques - Gilmar Machado.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.181/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 405/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa, para deliberação, o
Projeto de Lei no 1.781/93, que cria o Centro de Integração
do Adolescente na estrutura da Secretaria da Justiça e dá
outras providências. Com fulcro no art. 69 da Constituição
do Estado, o Chefe do Executivo solicitou urgência para a
apreciação da matéria.
Nesse passo, atendendo à solicitação governamental, o
projeto em tela será apreciado em reunião conjunta das
comissões competentes, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.
Preliminarmente, compete a esta Comissão de Constituição e

Justiça o exame da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade da proposição, que fazemos nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo criar o Centro de
Integração do Adolescente, no Município de Sete Lagoas, com
a finalidade de atender o adolescente autor de ato
infracional, em regime de internação, por determinação
judicial.
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O referido centro ficará subordinado á Superintendência de
Atendimento e Reeducação do Menor Infrator da estrutura
orgânica da Secretaria da Justiça e terá em sua estrutura as
unidades administrativas previstas no art. 3Q do projeto.
A proposição prevê, ainda, a criação de cargos de
provimento efetivo e em comissão, no Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria da Justiça.
A Carta Estadual mineira, segundo se infere do seu art. 61,
atribui a esta Casa Legislativa o exame das matérias que
dispõem sobre a criação, estruturação e definição de
atribuições das Secretarias de Estado (inciso XI), bem como
sobre criação de cargos nas administrações direta,
autárquica e fundacional (inciso VIII).
Outra norma do texto constitucional que se impõe observar é

o art. 6€, III, que estabelece ser da competência privativa
do Governador do Estado a inauguração do processo
legislativo no que concerne ás matérias ali previstas,
notadamente as mencionadas nas letras "b" e "e", nas quais
se insere a matéria tratada na proposição em exame.
Vê-se, pois, que no tocante ás exigências constitucionais
citadas o projeto em pauta não padece de
inconst itucional idade.

Conclusão
Em razão do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.781/93.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator -
Ibrahim Jacob - Maria José Haueisen.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço
pretende Instituir o Centro de Integração do Adolescente na
estrutura da Secretaria da Justiça e dá outras providências-
0 projeto, que tramita em regime de urgência e é objeto de
apreciação em reunião conjunta, recebeu da Comissão de
Constituição e Justiça parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.
Passamos agora ao exame da matéria, nos termos do art. 103.
1, do Regimento Interno.

Fundamentação
E sabido que o abandono e a delinqüência juvenil afiguram-

se, na realidade brasileira, uma questão social a ensejar
toda a atenção do poder público-
0 Estado é responsável pelo desenvolvimento fisico, mental
e social da criança e do adolescente, e deve adotar, por
meio de organismos jurídicos e administrativos, medidas
capazes de protegê-los e ampará-los em todos os casos em que
seja necessária a sua intervenção. Para tanto, urge que
promova politicas urgentes, destinadas a proporcionar-lhes
melhores condições de vida, com fundamento na dignidade e na
valorização do ser humano.
O Centro de Integração do Adolescente, cuja finalidade é,
justamente, a de atender o adolescente infrator, sob o
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regime de internação, é da maior relevância para a prevenção
da delinqüência juvenil.
O Estado de Minas Gerais possui um número insuficiente de
centros que podem dar assistência adequada aos adolescentes
infratores. Em vista de tal fato, a iniciativa ora proposta
é fundamental para atender à crescente demanda, vindo
suprir, ou pelo menos atenuar, a notória carência de
unidades de que o poder público dispõe para cumprir as
tarefas essenciais de reeducação dos adolescentes e de sua
readaptação ao convívio social
Â proposição cria, ainda, cargos de provimento efetivo e em
comissão para satisfazer as necessidades funcionais do novo
órgão, considerando que a obtenção de pessoal qualificado ê
condição essencial para a eficiência dos trabalhos que serão
ali realizados.
Pelas razões aduzidas, as medidas propostas mostram-se

convenientes e oportunas.
Conclusão

Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n
1.781/93 no 1Q turno na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
Bernardo Rubinger - Ajalmar Silva - Maria José Haueisen.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela cria
o Centro de Integração do Adolescente na estrutura da
Secretaria da Justiça e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade da matéria, e a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do
projeto na forma proposta.
Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A presente proposição não encontra óbice, do ponto de

vista financeiro-orçamentário, ã sua aprovação. Versa sobre
a criação do Centro de Integração do Adolescente, prevendo
que os recursos destinados a atender às despesas de criação
do mencionado órgão correrão por conta de crédito especial
aberto pelo Poder Executivo, observada a existência de
recursos disponíveis para ocorrer à despesa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.781/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ajalmar Silva, Relator -
João Marques - Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.783/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei ng 1.783/93, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre os vencimentos dos servidores da
autarquia Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá
outras providências.
Tramitando em regime de urgência, por solicitação do Chefe

do Poder Executivo, que utiliza as prerrogativas de que
trata o art. 69 da Constituição do Estado, deve a proposição
ser apreciada em reunião conjunta das comissões acima
referidas, conforme dispõem os arts. 274, 1, e 129, 1, do
Regimento Interno.
Publicado em 13/11/93, vem o projeto a esta comissão para

ser submetido a exame preliminar, nos termos dos arts. 195 e
220 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta consubstanciada no projeto de lei em tela visa a
fixar os vencimentos dos servidores da autarquia Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO -, bem como a criar cargos na
estrutura orgãnlca da Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM-MG -, com vistas a melhor adequação dos
Centros Integrados de Atendimento ao Menor - ClAMEs -. já em
funcionamento. Procura, ainda, estipular a jornada de
trabalho básica dos servidores do quadro de pessoal daquela
autarquia em 30 horas semanais, facultando a sua extensão
para 40 horas semanais com percepção de vencimento
correspondente á nova jornada, conforme consta nas tabelas
que acompanham o projeto.
Observa-se que a proposta governamental está devidamente
amparada pelo disposto no art. 66, III, 'b", da Carta
mineira, especialmente no que se refere à iniciativa para
inauguração do processo legislativo, a saber:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias".
Ao versar sobre o Regime Juridico único, quanto à
sistemática de carreiras, segmentos, classes e quadros, a
proposta está em consonância com os termos da Lei ng 10.961,
de 14/12/92, que dispõe sobre a matéria.
Constata-se, ainda, que o aumento é extensivo a todo o
quadro de servidores da autarquia, devendo a proposta ser
apreciada por esta Casa Legislativa para cumprir o disposto
no art. 61. VIII, da Constituição mineira.
Diante dos fatos e fundamentos acima mencionados, nota-se
que a matéria se ajusta plenamente aos preceitos
constitucionais e legais aplicáveis á espécie.

:0 Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1783/93, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antõnio Júlio, Relator -
Baldonedo Napoleão - Maria José Haueisen.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem ng 407/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa, para deliberação, o
Projeto de Lei no 1.783/93, que fixa os vencimentos dos
servidores da autarquia Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRO - e dá outras providências.
Com fuicro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do
Executivo solicitou que a matéria tramite em regime de
urgência, razão pela qual o pronunciamento das comissões
competentes deve cumprir o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.
Encarregados de apreciar o mérito da proposição, passamos a
fazê-lo, nos termos regimentais.

Fundamentação
Para o exame da matéria, convém recordar, inicialmente, a
Lei ng 10.961, de 14/12/92, que dispõe sobre as normas de
elaboração do quadro geral e dos quadros especiais e
estabelece as diretrizes para a instituição dos planos de
carreira no ãmbito do pessoal civil ria administração direta,
das autarquias e das fundações públicas do Poder Executivo.
Com efeito, o projeto em pauta, além de propor a fixação
dos vencimentos dos servidores da autarquia TRANSMETRO, visa
instituir a sistemática básica da carreira de seus
servidores.
Nos Anexos 1 e II da proposição, podemos observar,
especialmente, a definição dos cargos de carreira e dos
cargos de provimento em comissão de chefia, de
assessoramento e de execução integrantes da estrutura
intermediária da autarquia, com as devidas composições
numéricas.
Tal referência tem caráter relevante à luz da política
remuneratória recentemente adotada pelo Poder Executivo, por
meio da Lei ng 11.115, de 17/6/93, em que se determina a
implantação eqüitativa de planos de remuneração de cargos
dos quadros de pessoal da administração direta, das
autarquias e das fundações públicas.
A relevância da questão apresentada está no fato de que a
evolução funcional, hoje, é um direito constitucionalmente
vinculado ao mérito de cada servidor, donde a afirmação do
publicista Adilson Abreu Dallari, em sua obra sobre o regime
constitucional dos servidores públicos, de que "a previsão
de planos de carreira, significando um direito à evolução
funcional, enseja a verdadeira profissionalização do
funcionário público (..J" (2a ed. São Paulo, "Revista dos
Tribunais", 1990). -
Referentemente aos valores estabelecidos para a remuneração
dos cargos criados, já estão previstos os índices de
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reajustamento de janeiro e fevereiro, concedidos por meio da
Lei nQ 11.091. de 4/2/93. bem como os índices previstos para
os meses de maio e julho, a que se refere a Lei ng 11.114,
de 16/7/93, e, ainda, a incorporação da Gratificação de
Apoio ao Executivo, instituída pelo art. Sg da Lei ng
10.364, de 1990.
O projeto cuida, ainda, da estrutura básica da entidade em
questão, criada pela Lei flQ 10.623, de 1992, elevando os
fatores de ajustamento dos cargos correspondentes a cada
unidade administrativa, extinguindo a Diretoria de Tráfego e
a Diretoria de Transportes e criando uma Diretoria Técnica,
procedimento considerado discricionário em face das
peculiaridades da administração.
Sobre esse assunto, ainda que ele não tenha pertinência com
os demais dispositivos do projeto em tela, firmamos o
entendimento de que sempre será oportuno e necessário
qualquer passo que o Estado venha a dar no sentido de
promover o bem-estar do menor desassist ido.
Por fim, analisados os aspectos meritórios da matéria,
propomos que se lhe acrescente um dispositivo, por meio da
Emenda ng 1, com o escopo de adequar a Lei ng 7.367, de
2/10/78, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, à nova realidade administrativa, visto que a
Companhia de Transportes Urbanos da Região Metropolitana -
METROBEL - foi extinta, tendo sido criada, em seu lugar, a
Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.783/93, juntamente com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art .....- O art. 2g da Lei ng 7.367, de 2 de outubro de

1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2g - Competem ao Departamento de Estradas de Rodagens

do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a exploração e a
delegação do serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, ressalvada a competência outorgada à empresa
Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO.
Parágrafo único - As normas e o regime de execução do
serviço, bem como a forma de delegação e as obrigações do
delegatário, serão regulamentados pelo Poder Executivo.".'.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Ibrahim Jacob. Relator -

Maria José Haueisen - Ajalmar Silva - Bernardo Rubinger.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame

fixa os vencimentos dos servidores da autarquia Transportes
Mëtropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras providências.

:pós exame da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
cbbstitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto
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com a Emenda no 1, passamos á emissão do presente parecer,
nos termos do art. 103, X, do Regimento Interno.

- Fundamentação
O projeto em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Para atender às despesas decorrentes da execução da lei,
fica o Poder Executivo autorizado a obter crédito especial
com valor limitado, observada a legislação vigente.
A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.783/93 no lo turno, com a Emenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Baldonedo Napoleão. Relator
- João Marques - Ajalmar Silva - Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO
Ng 1.805/93

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução ng 1.805/93, da Mesa da Assembléia,
acrescenta parágrafo ao art. 57 da Resolução no 5.065, de
31/5/90. que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 25/11/93, o
projeto vem à Mesa a fim de receber parecer para o lQ turno,
nos termos do art. 195, c/c o parágrafo único do art. 80, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Compete privativamente à Assembléia elaborar e alterar seu
Regimento Interno, como estabelece o art. 62, II, da
Constituição do Estado, sendo da Mesa da Assembléia a
iniciativa privativa de projeto de resolução sobre a
matéria, "ex vi" do disposto no art. 66. 1, "a", e l, da
mesma Constituição e no art. 80. VII, "a", do Regimento
Interno.
A Mesa compete, ainda, emitir parecer sobre a matéria, nos
termos do art. 80, VIII, "a". do Diploma Interno.
Além de encontrar suporte nas normas constitucionais e
regimentais supracitadas, a proposição é de todo
conveniente.
Trata-se de prever, em relação ao processo previsto no
inciso II do art. 57 do Regimento Interno, a possibilidade,
existente no processo legislativo ordinário, de se atribuir
regime de urgência á tramitação, com a conseqüente redução
dos prazos regimentais, estabelecida no art. 277 do
mencionado diploma.
E totalmente plausível que, formulado pedido de licença,
haja necessidade de se imprimir urgência ao procedimento a
ser observado, de acordo com as circunstâncias.
O pedido de urgência, fundamentado, fica a critério do

Corregedor, que, regimentalmente, desempenha papel no qual
se enquadra o que se lhe atribui no processo em tela.
Justifica-se, portanto, a alteração proposta.
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Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Resolução nQ 1.805/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Rêmolo

Aloise - Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 954/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo. o Projeto de Lei
no 954/92 disciplina o abate de animais destinados ao
consumo.
Aprovado no lQ turno com a Emenda nQ 1, nos termos do art
196. f lg do Regimento Interno, vem, agora, a esta comissão
para ser objeto de parecer no 2Q turno.
Segue, agora, a redação do vencido, que é parte integrante

deste parecer.
Fundamentação

A proposição em apreço, por meio da obrigatoriedade do
emprego de métodos modernos no abate de animais, visa evitar
o abate dito cruel de animais para consumo.
As medidas propostas no projeto de lei não têm repercussão
no erário, não se encontrando, portanto, impedimentos á
aprovação da proposição.

Conclusão
Opinamos, diante do exposto, pela aprovação do Projeto de

Lei ng 954/92, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -

Sebastião Costa - Bernardo Rubinger - Gilmar Machado.
Redação do Vencido no lç Turno

PROJETO DE LEI tlg 954192
Estabelece normas para abate de animais destinados ao

consumo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E obrigatório, em todos os matadouros,
matadouros-frigorificos e 1 abatedouros estabelecidos no
Estado de Minas Gerais o emprego de métodos científicos e
modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria por
instrumento de percussão mecânica, por processamento químico
(gás CO2), choque elétrico (eletronarcose), ou ainda, por
outros métodos modernos que impeçam o abate cruel de
qualquer tipo de animal destinado ao consumo.
§ lg - E vedado o uso de marreta e da picada do bulbo
(choupa), bem como ferir ou mutilar os animais antes da
insensibilização.

- Nos casos em que se utilizar tanque de escaldagem, a
velocidade no trilho aéreo será regulada de forma a impedir
a queda de animais ainda vivos nesse recipiente.
Art. 2c - O boxe deverá ser adequado para uso do
equipamento do abate de método cientifico, visando á
contenção de um animal por vez.
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lo - O fechamento da comporta do boxe somente será
efetuado após a entrada total do animal naquele
compartimento, evitando-se assim que a comporta venha
atingir e ferir parte do corpo do animal.
§ 2Q - O choque elétrico, para mover animais no corredor de
abate, terá a menor carga possível, usado com o máximo
critério e não será aplicado, em qualquer circunstância,
sobre as partes sensíveis do animal, como mucosa, vulva,
ânus, nariz e olhos.
Art. 3o - E vedado o abate de fêmeas com mais de dois
terços do tempo normal de gestação ou em parto recente, ou
ainda, de animais caquéticos ou que padeçam de qualquer
enfermidade, que torne a carne imprópria para o consumo.
Art. 4g - E vedado o abate de qualquer animal que não tenha
permanecido pelo menos 24 horas em descanso em dependências
adequadas do estabelecimento.
Ç l - O período de repouso poderá ser reduzido quando o
tempo de viagem não for superior a duas horas e os animais
forem procedentes de campos, mercados ou feiras, sob
controle sanitário permanente.
f 2g - O repouso, em qualquer circunstância, não será
inferior a seis horas.

3g - Durante o período de repouso, o animal será
alimentado somente com água.
Art. Sg - O corredor de abate será adequado á espécie do
animal a que se destina, visando a facilitar seu
deslocamento, sem provocar ferimentos ou contusões.
Parágrafo único - O animal que cair no corredor de abate
será insensibilizado no local onde tombou antes de ser
arrastado para o boxe.
Art. 60 - Os animais, quando estiverem aguardando o abate,
não poderão ser alvo de maus-tratos, provocações ou outras
formas de falsa diversão pública, ou ainda, sujeitos a
qualquer condição que provoque estresse ou sofrimento físico
e psíquico-
Art. 7g - Os animais doentes, agonizantes, com fraturas,
contusões generalizadas ou hemorragias deverão ser abatidos
de forma emergente, no local e com métodos científicos.
Art. So - Não será permitida a presença de menores de idade
no local de abate nem de pessoas estranhas ao serviço, salvo
funcionários autorizados, representantes de órgãos
governamentais e membros de associações protetoras de
animais, mediante autorização dos serviços de inspeção,
desde que estejam devidamente uniformizados.
Art. 9g - Para efeito desta lei, são aplicáveis as
seguintes definições:

- "Matadouro-Frigorifico" - é o estabelecimento dotado de
instalações completas para o abate de várias espécies
vendidas em açougue, com o aproveitamento dos subprodutos
não comestíveis, possuindo instalações de frio industrial;
II - "Matadouro" - é o estabelecimento dotado de
instalações adequadas para o abate de quaisquer espécies
vendidas em açougue com ou sem dependências para a
industrialização;
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III - "Abatedouro' - é o estabelecimento dotado de
instalações para o abate de aves, suínos com peso máximo de
60 quilos, coelhos, ovinos e caprinos;
IV - "Animais de consumo" - diz-se dos animais de qualquer

espécie destinados à alimentação humana ou à de outros
animais;
V - Métodos científicos" - são todos aqueles processos que
provoquem a perda total da consciência e da sensibilidade
previamente á sangria;
VI - Métodos mecânicos!! - são aqueles que se utilizam de

pistolas mecânicas de penetração ou concussão, que provocam
coma cerebral imediato;
VII - "Métodos elétricos" - são os que se utilizam de
aparelhos com eletrodos que provocam passagem de corrente
elétrica pelo cérebro do animal, tornando-o inconsciente e
insensível (eletronarcose);
vrri - "Métodos químicos" - é o caso do emprego do 002
(diÕxido de carbono) em mistura adequada com o ar ambiental,
que provoque a perda de consciência do animal
Art. 10 - Sem prejuízo das penalidades definidas pelas
legislações federal, estadual e municipal, o não-cumprimento
do estabelecido nesta lei sujeitará o infrator ás seguintes
sanções:

- muita simples ou diária, nos valores correspondentes,
no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Unidades
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs - ou por
outro índice que a venha substituir, vigente na data da
infração ou no dia imediatamente posterior, agravada em
casos de reincidência especifica, vedada a sua cobrança pelo
Estado, se já tiver sido aplicada pela União ou município
multa pela mesma infração;
II - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais

concedidos pelo Estado:
III- perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito,
instituídos pelo poder público estadual;
IV - suspensão temporária de sua atividade, até 60
(sessenta) dias, por ato do Secretário de Estado competente:
V - suspensão definitiva de sua atividade, por ato do
Governador do Estado, desde que ocorra qualquer das
seguintes hipóteses:
a) reincidência continuada, caracterizada pela ação ou

omissão inicialmente punida;
b) dolo, mesmo eventual
c) infração reiterada no período noturno, em domingo,
feriado e dia declarado ponto facultativo estadual;
d) danos permanentes à saúde humana;
e) emprego reiterado de métodos cruéis na morte de animais.

- O valor das multas referidas no inciso 1 deste
artigo será cobrado em dobro se a infração tiver sido
praticada no período noturno, em domingo, feriado ou dia
declarado ponto facultativo estadual.

- Nos casos previstos nos incisos II e III deste
artigo, o ato declaratõrio da perda, da restrição ou da
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suspensão caberá à autoridade administrativa ou financeira
que concedeu os benefícios, os incentivos ou os
financiamentos, mediante a respectiva comunicação, de
responsabilidade da autoridade competente

3g - A suspensão temporária referida no inciso IV poderá
ser interrompida por ato do Secretário de Estado competente,
no caso de comprovada a reparação do fato motivador da
sanção.
Art. 11 - Os órgãos e instituições públicos responsáveis
pela aplicação desta lei deverão comunicar ao Ministério
Público, de imediato, a inobservância de suas exigências e
de seu regulamento.
Art. 12 - O disposto no art. lo e no "caput' do art. 2g

desta lei será exigido a partir do 12o (décimo segundo) mês
de sua vigência.
Parágrafo único - O prazo referido neste artigo poderá ser
prorrogado por até 12 (doze) meses, a juizo da autoridade
competente e mediante requerimento do interessado, desde que
devidamente comprovada a impossibilidade técnica de
adaptação de suas instalações e equipamentos ás exigências
contidas no art. lQ e no "caput" do art. 2g desta lei.
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação
e estabelecerá o procedimento administrativo e os agentes
públicos para sua aplicação, bem como o valor das multas e o
prazo de suspensão temporária de atividade, referidos nos
incisos 1 e IV do seu art. 10, de acordo com a gravidade da
infração-
Art. 14 - Os preceitos desta lei não se aplicam aos casos

de abate de qualquer tipo de animal praticado segundo ritos
religiosos que possam implicar restrições à liberdade de
culto, ainda que realizado nos estabelecimentos previstos no
"caput" do art. lg.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.494193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, a proposição em
apreço visa a modificar a tabela de custas e emolumentos dos
cartórios de registro civil do Estado, de que trata a Lei ng
7.399, de lg/12/78.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do no 1
ao 4. Agora, volta a matéria a esta comissão a fim de ser
examinada no 2g turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a
redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em análise,
aperfeiçoada com as referidas emendas, não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário á sua aprovação. A
matéria não acarreta ónus para os cofres públicos, não
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havendo repercussão no Orçamento do Estado. A medida em tela
merece, assim, prosperar nesta Casa

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

Lei nQ 1.494/93, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, Relator -
Bernardo Rubinger - Sebastião Costa - Gilmar Machado.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.494193

Modifica a Lei no 7.399, de lg de dezembro de 1978.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - A tabela 21 - Atos do Oficial do Registro Civil

das Pessoas Naturais - da Lei ng 7.399, de lg de dezembro de
1978, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.
Parágrafo único - As repartições prestadoras dos serviços

de que trata esta lei ficam obrigadas a afixar, em local
visível e de fácil acesso, a tabela referida no "caput"
deste artigo com os valores expressos em cruzeiro real-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

Anexo
Tabela ng 21

(Atos do Oficial do Registro Civil das Pessoas %VR
Naturais)
1 - Averbação
para retificar, restaurar ou cancelar registro,
inclusive as anotações por ordem judicial 20
2 - Habilitação de Casamento
a) autuação de documentação para habilitação de
casamento, exclusive edital, publicação e parecer
do Ministério Público: 30
b) havendo expedição de edital para outra jurisdição,
inclusive remessa da respectiva certidão: 5
C) Lavratura do Assento do Casamento 5
d) Afixação de Edital Recebido de Outra Jurisdição 3
3 - Registro
a) de nascimento, no prazo legal: 7
b) de nascimento, fora do prazo legal: 15
c) de óbito, no prazo legal: 7
d) de óbito, fora doa prazo legal: 15
e) de emancipação, interdição e ausência: 7,5
f) de adoção: 7.6
Nota: O registro de óbito compreende o fornecimento
da certidão necessária ao sepultamento -
4 - Transcrição
a) de assento de nascimento, casamento ou óbito
de brasileiro em pais estrangeiro: 20
b) de termo de opção pela nacionalidade brasileira: 20
5 - Buscas em autos, livros e documentos arquivados,
por período de cinco anos: 1
Nota: Não serão cobrados emolumentos a titulo de
busca, se dela resultar o fornecimento de certidão
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€ - Certidão
de documentos ou de peças em autos, livros e
assentamento arquivados
- por folha: 5
- mediante xérox, por folha acrescida à primeira: 1,5
- por averbação ou anotação que acrescer: 1
Nota Final 1 - São gratuitas as certidões para
fins militares, eleitorais e escolares (ensino
do primeiro grau).
Nota Final II - A certidão de nascimento necessária
à instrução da habilitação para casamento, quando
extraida no mesmo cartório, está sujeita aos emolu-
mentos previstos nesta tabela,
Nota Final III - São gratuitas para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a
certidão de óbito.
7 - Arquivamento
- por folha 1
8 - Petições ou Requerimentos
- elaboração dos documentos exigidos por lei quando
solicitado pelas partes 20
9 - Microfilmagem e Processamento de Dados
- por ato 3

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 1.805/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.805/93 acrescenta parágrafo ao art. 57 da Resolução no
5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Aprovado no lg turno, vem o projeto, novamente, á Mesa a
fim de receber parecer para o 2g turno, nos termos do art.
196 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Mesa da Assembléia compete, em caráter privativo,
apresentar projeto de resolução que vise a dispor sobre o
Regimento Interno e suas alterações, bem como emitir parecer
sobre a matéria, como estabelecem o art. 66, 1, "a" e § l,
da Constituição do Estado e o art. 80. VII, "a", do
Regimento Interno.
A possibilidade de atribuição de rito sumário ao
procedimento previsto no inciso II do art. 57 do Regimento
Interno, a requerimento fundamentado do Deputado Corregedor,
é similar ã prevista no processo legislativo ordinário, no
que se refere ao regime de urgência.
Ao conferir a iniciativa da solicitação de urgência ao
Corregedor, a proposição atém-se ao papel que
regimentalmente lhe é atribuido.
Entretanto, é conveniente que se abra a possibilidade de

outro Deputado, além do Corregedor, ter a iniciativa da
solicitação de urgência.
Tendo em vista que o projetosob exame visa à redução dos
prazos previstos no inciso II do art. 57 do Regimento
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Interno, adotando-se procedimento similar ao do regime de
urgência, propõe-se, nesta oportunidade, nova redação para o
f l Q, fazendo referência, de forma objetiva, á regra do art.
277 do Diploma Interno.
Outrossim, por ser especifico o procedimento de que se
trata e para se suprir omissão verificada no texto
regimental, é necessária a previsão, na alínea "a" do inciso
II do art. 57 do Regimento Interno, do prazo para
manifestação preliminar da comissão sobre a possibilidade de
concessão da licença.
E conveniente que se observe, no caso, o prazo a que se

refere o inciso 1 do art. 134 do Regimento Interno, ou seja,
o previsto para a emissão de parecer sobre projeto de lei ou
de resolução.
As alterações propostas serão consubstanciadas em
substitutivo, a ser formalizado na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Resolução nQ 1.805/93, na forma do Substitutivo
ng 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.805/93

Altera a redação do art. 57 da Resolução ng 5.055, de 31 de
maio de 1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art 1 - O art. 57 da Resolução ng 5065, de 31 de maio de
1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar com
as seguintes alterações, transformado em § 2Q seu atual
parágrafo único:
"Art. 57 - ...............................................
II - .....................................................
a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo a que se
refere o inciso 1 do art. 134, sobre a possibilidade de sua
concessão, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado;

1Q - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência, de
iniciativa do Corregedor ou de outro Deputado, aplicar-se-á
ao procedimento estabelecido no inciso II deste artigo a
regra prevista no art. 277.".
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de novembro de
1993.
José Ferraz. Presidente - José Militão, Relator - Rêmolo

Alolse - Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.579193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1579/93. do Deputado José Militão, que
autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço
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decorrentes de movimento grevista do funcionalismo estadual,
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 ternos 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 1.519193
Autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço
decorrentes de movimento grevista do funcionalismo estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a anistiar,
para efeito de contagem de tempo no serviço público, as
faltas ao serviço cometidas por servidor no período
compreendido entre 10 de março de 1993 e 24 de maio de 1993,
decorrentes de movimento grevista do funcionalismo estadual.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Ibrahim Jacob, Relator -

Bonifácio Mourão. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 1.805/93
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução ng 1.805/93, da Mesa da Assembléia,
que altera a redação do art. 57 da Resolução nQ 5.065, de 31
de maio de 1990, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1.
Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, $ 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.805/93

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.805193
Altera a redação do art. 57 da Resolução ng 5.065, de 31 de
maio de 1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova-
Art. 1 Q - O art. 57 da Resolução nQ 5.065. de 31 de maio de
1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar com
as seguintes alterações, transformado em f 2Q seu atual
parágrafo único:
"Art. 67 - ...............................................
II - .....................................................
a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo a que se
refere o Inciso 1 do art. 134, sobre a possibilidade de sua
concessão, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado;
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lg - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência, de
iniciativa do Corregedor ou de outro Deputado, aplicar-se-á
ao procedimento estabelecido no inciso II deste artigo a
regra prevista no art. 277.".
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Edward Abreu, Relator - João

Batista.



601

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de novembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Às 9h16min, comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Ailton Vilela - Côssimo Freitas - Dilzon
Melo - Ermano Batista - Ibrahim Jacob - José Braga - José
Laviola - Maria Elvira - Maria Olivia - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Simão Pedro Toledo.

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 debates, de segunda-feira, dia 29, às 20 horas.

ATA DA 61a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia dez de novembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB) e Milton Sal les (substituindo o Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL). Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dilzon Melo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a presente reunião tem por
finalidade apreciar a matéria constante na pauta. Havendo
correspondência a ser lida, o Presidente solicita ao
Deputado Bernardo Rubinger que faça a sua leitura. Lêem-se,
então, os seguintes ofícios: da Prefeitura Municipal de
Araxá, em que solicita especial atenção para com a emenda
que cria a entrância final de Justiça naquele município; do
Sr. Raul da Silva Cruz. Juiz de Paz de São Gonçalo,
solicitando a apreciação e a aprovação do anteprojeto que se
encontra na Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, o qual regulamenta a aposentadoria dos
Juízes de Paz; e da Prefeitura Municipal de Couto Magalhães
de Minas, com o mesmo teor do anterior. Neste momento, o
Presidente lê correspondência enviada pela Secretaria-Geral
da Mesa, em que solicita parecer da comissão sobre o 1 Fórum
Permanente de Resgate da Dignidade Profissional dos
Servidores Públicos, o qual recebe parecer favorável de
todos os membros da comissão. Passa-se á 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposição sujeita à
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apreciação do Plenário da Assembléia, 0 Presidente informa
que todas as matérias foram distribuídas anteriormente. Com
a palavra, o Deputado Ermano Batista profere seu Parecer
para o lQ Turno do Projeto de Lei Complementar flQ 22/92, do
Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão
judiciária do Estado de Minas Gerais, mediante o qual
conclui pela aprovação das Emendas nos 101, 102, 110, 115,
120, 133, 137, 157, 160, 161, 189, 191, 220, 238, 239 e 243;
pela aprovação das Emendas ns 97, 106, 107, 114, 126, 129,
do nQ 222 ao 234 e nQ 240, na forma das respectivas
subemendas apresentadas; pela rejeição das Emendas nos 104,
108, 113, do no 116 ao 119, do nQ 121 ao 124, do nQ 126 ao
128, nQs 130, 132, 136 e 138, do nQ 141 ao 143, ns 146 e
148, do nQ 150 ao 155, ns 158, 163, 164 e 167, do nQ 170 ao
178, nQ 181, do nQ 183 ao 187, ns 190, 192, do nQ 199 ao
201, do ng 203 ao 205, do nQ 209 ao 217, no 219, do nQ 235
ao 237, nos 241 e 242; pela prejudicialidade das Emendas flQS
96, do nQ 98 ao 100, ns 103, 105, 109, 112, 131, 134, 135,
139, 140, 144, 145, 147, 149, 15€, 159, 162, 165, 166, 168,
169. 179, 180, 182 e 188, do nQ 193 ao 198, nQ 202, do n
206 ao 208. ns 218 e 221; apresenta, ainda, as Emendas do
nQ 224 ao 249. Na fase de discussão, o Deputado Milton
SalIes apresenta emenda de sua autoria, e o Presidente lê
correspondência recebida do Secretário de Estado de Assuntos
Municipais, Deputado Kemil Kumaira. De posse da emenda e da
correspondência, o Relator pede adiamento da discussão do
projeto, o que é deferido pelo Presidente. Na ausência do
Relator do Projeto de Lei nQ 1.258/93, que estabelece a
gratuidade nos serviço de transporte coletivo intermunicipal
aos maiores de 65 anos, o Presidente redistribui a
proposição ao Deputado Antônio Fuzatto, que, estando em
condições de emitir seu parecer sobre a matéria, passa a
fazê-lo, concluindo pela sua aprovação, no lQ turno. Posto
em discussão e em votação, é aprovado o parecer. Na ausência
do Deputado Sebastião Costa, Relator do Projeto de Lei n
1.305/93, do Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de
transporte coletivo rodoviário entre os Municípios de
Cataguases e Leopoldina, a Presidência redistribui a
proposição ao Deputado Milton Salies, que apresenta parecer
pela aprovação da matéria, no 1Q turno. Submetido a
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Em virtude da
ausência do Relator, a Presidência redistribui ao Deputado
Bernardo Rubinger o Projeto de Lei nQ 1323/93, que
Incorpora aos vencimentos de todos os servidores públicos
estaduais os valores atribuídos a vale-transporte e a vale-
refeição; o Relator apresenta parecer pela aprovação da
matéria, no lQ turno Na fase de discussão, o Deputado
Antônio Fuzatto solicita vista do processo, o que é
deferido pelo Presidente. O Deputado Antônio Fuzatto,
Relator do Projeto de Lei nQ 1.369/93, que cria linha de
transporte rodoviário coletivo intermunicipal com sede no
Município de Estrela do tndaiá, apresenta parecer pela
aprovação da matéria, no 1Q turno. Posto em discussão e em
votação, é o parecer aprovado. 0 Deputado Emano Batista,
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Relator do Projeto de Lei ng 1.579/93. do Deputado José
Militão, que autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao
serviço decorrentes de movimento grevista, apresenta parecer
pela aprovação da matéria, no lQ turno, na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça
Posto em discussão e votação, é aprovado o parecer. Em
seguida, a Presidência converte em diligência o Projeto de
Lei nQ 1.097/92. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antônio Fuzatto - Ermano

Batista - Tarcísio Henriques - Sebastião Costa.
ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia onze de novembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amara], Péricles Ferreira e Cõssimo Freitas
(substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental o Presidente, Deputado
Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Péricles Ferreira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Péricles Ferreira os Projetos de Lei nos 1.090 e
1.093/92, 1230, 1.241, 1.388, 1.395, 1.413, 1.417, 1.429,
1.430, 1.431, 1.439, 1.450, 1.458, 1.464, 1471, 1.479,
1-486, 1.500, 1.503. 1.504 e 1.507/93. Passa-se, então, á 2
parte da reunião, sendo discutidas e votadas, nessa fase,
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia-
0 Deputado Cõssimo Freitas emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1-230/93. O
parecer, submetido a discussão e votação, é aprovado. Passa-
se, a seguir, à fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das comissões. O Deputado Péricles
Ferreira emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.090 e 1.093/92; 1.241,
1.388, 1.395, 1.413, 1.417, 1.429, 1.430, 1.431, 1.439,
1.450, 1-458, 1.464, 1471, 1.479, 1.486, 1.500, 1.503,
1.504 e 1.507/93. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
Pêricles Ferreira, Presidente - Ronaldo Vasconcellos -

Jorge Hannas - Hely Tarquinio.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.014193, QUE REORGANIZA O INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÓNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA-MG - E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezessete
de novembro de mil novecentos e noventa e três. reúnem-se no
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Plenarinho 1 os Deputados José Bonifácio, Wilson Pires e
Geraldo Rezende, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado José
Bonifácio, declara abertos os trabalhos e informa que a
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o Relator. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Geraldo Rezende para atuar
como Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
os Deputados Wilson Pires e José Bonifácio. O Presidente "ad
hoc" empossa O Presidente, que, por sua vez, dá posse ao
Vice-Presidente, O Deputado Wilson Pires agradece a escolha
de seu nome e designa para a função de Relator da matéria em
pauta o Deputado José Bonifácio. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata, esclarece que a
próxima reunião será convocada mediante edital e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Bonifãcio Mourão - Sebastião
Costa.
ATA DA 26? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires,
membros da comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Hely Tarquinio e Maria José Haueisen.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Hannas, 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. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente esclarece que a reunião se destina a ouvir os
Srs. Arnaldo Godoy, Vereador á Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Maria de Lourdes Santana Oliveira, Coordenadora
de Apoio e Assistência á Pessoa Deficiente em Belo
Horizonte; e Sra. Maria Valéria de Andrade, Coordenadora de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, para discutirem o Projeto de Lei
nQ 1.250/93, que dispõe sobre a política estadual de apoio
às pessoas portadoras de deficiência. A seguir, o Presidente
passa a palavra à Sra. Maria de Lourdes Oliveira, que
discorre sobre a situação das pessoas portadoras de
deficiência no Estado de Minas Gerais. Ela lastima a
ausência dos outros convidados e sugere que a Comissão de
Saúde convide coordenadores de diversas cidades.
Participaram dos debates todos os parlamentares presentes.
conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, a
Presidência convida a Dra. Mary Frances de Ávila, Vice-
Presidente do Sindicato dos Médicos, para tomar assento à
mesa. Ato continuo, a Dra. Mary expõe sobre a continuidade
da greve dos funcionários da área de saúde de Betim e sobre
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a greve dos servidores contratados do Hospital Raul Soares.
Fizeram uso da palavra os parlamentares presentes e o Sr.
Marx Golgher, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde.
Prosseguindo, a Ora. Mary solicita o empenho da comissão
para a aprovação do Projeto de Lei ng 1.784/93, que cria
cargos de provimento efetivo no quadro da FHEMIG, e deixa
duas sugestões para que os membros da Comissão de Saúde
possam apresentar propostas de emendas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
comissão para a reunião extraordinária a ser realizada , dia
23, terça-feira, às 11 horas, destinada a ouvir a Ora.
Marilena Chaves, Chefe da Assessoria Económica da SEPLAN,
que discorrerá sobre os Projetos de Lei ngs 1.612/93, que
cria o Fundo para a Infância e Adolescência- FIA- e dá
outras providências; 1.619/93, que dispõe sobre o Fundo do
Financiamento para Água e Esgoto de Minas Gerais; e
1.360/93, que cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico;
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Jorge Hannas. Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Márcio

Miranda - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROPOSTA REVISIONAL Ng 1
Dê-se a seguinte redação ao 5 3g do art. 41 da Constituição

da República:
"Art. 41 - ..........................
5 3Q - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o

servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional, até seu adequado aproveitamento em outro
cargo."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro
Justificação: A Constituição de 1988 prevê, no 5 3g do art.
41, a disponibilidade remunerada, sem, contudo, explicitar
se a remuneração será integral ou proporcional.
Segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal, a
disponibilidade se dá com remuneração integral, o que,
evidentemente, é um despropósito. Ela dever se dar sempre
com remuneração proporcional, à semelhança da aposentadoria.
E o que determina a apresentação desta proposta revisional.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 2
Acrescente-se no art. 37 da Constituição da República o
seguinte inciso XVIII, renumerando-se os atuais incisos de
ngs XVIII a XXI:
"Art. 37 - ...............................................
XVIII - A proibição de acumular proventos não se aplica aos

aposentados, quando no exercício de mandato eletivo, quanto
ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato que vise
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;".
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
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Cléuber Carneiro
Justificação Tem suscitado acesos debates doutrinários a
permissão de o servidor aposentado retornar, mediante
concurso, a novo cargo ou emprego público.
Essa possibilidade, vedada no ordenamento anterior, passou

a ter respaldo no texto Constitucional vigente
Entre outros argumentos a ela contrários, encontra-se o de
o servidor aposentado passar a ocupar vaga q ue poderia ser
destinada a outrem, tornando mais dispendiosa a
administração.
Impõe-se, portanto, a alteração ora proposta.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 3
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 37 da

Constituição da República:
"Art. 37 - ..........................................
II - a primeira investidura em cargo ou emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro
Justificação: Há necessidade de se compatibilizar com o

dispositivo constitucional referente à adoção de carreira no
serviço público o disposto no inciso II do art. 37.
Com a supressão da palavra primeira, no dispositivo que
trata do acesso aos 2 cargos e empregos públicos, a doutrina
se posicionou no sentido de haverem sido abolidos do nosso
ordenamento os provimentos derivados, a não ser os previstos
pela própria Constituição, como na hipótese de retorno do
servidor aposentado por invalidez, quando cessada esta.
Para se viabilizar a carreira é necessário que se assegure

o acesso.
Essa a razão da proposta revisional que ora apresentamos.

PROPOSTA REVISIONAL No 4
Dê-se ao § lo do art. 53 da Constituição da República a

seguinte redação:
"Art. 53 - Desde a expedição do diploma, os membros do

Congresso Nacional não poderão, sem prévia licença de sua
Casa, ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável,
nem processados criminalmente, salvo nas hipóteses de crime
doloso contra a vida ou contra a administração pública.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro
Justificação: A inviolabilidade e a imunidade,
prerrogativas básicas do Deputado, asseguram, mais do que _a
proteção da sua pessoa, a independência da instituição
parlamentar.
Faz-se mister, todavia, que a imunidade, que é prerrogativa
processual, deixe de prevalecer ante a prática, pelo
parlamentar, de crime contra a vida ou contra a
administração pública.

que não se concilia com o exercício do mandato o
comportamento que, a par de transgredir as normas penais e
afrontar a dignidade e o decoro da investidura, represente
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desprezo pela vida humana e descumprimento do dever de
lealdade para com a administração pública.

PROPOSTA REVISIONAL Ng 5
Acrescente-se ao art. 62 da Constituição da República o
seguinte lo, transformando em f 2o seu atual parágrafo
único:
"Art. 62 - ...............................................

lg - Não serão admitidas medidas provisórias que versem
sobre:

- matéria em relação à qual é vedada a delegação
legislativa pelo Congresso Nacional;
II - matéria que, nos termos da Constituição, dependa de

autorização do Congresso Nacional;
iir - matéria penal;
IV - matéria constante de projeto de lei aprovado pelo

Congresso Nacional e encaminhado à sanção presidencial nos
trinta dias imediatamente anteriores à publicação da
medida".
Sãla das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: E necessário que, observados os pressupostos
de relevância e urgência, haja balizas à atuação do
Presidente da República no que se refere à expedição de
medidas provisórias.
Conquanto estas não se confundam com os decretos-leis,

abolidos do nosso ordenamento, são consideradas sucedâneas
daqueles.
Alguns limites devem ser impostos à sua expedição, para que
haja coerência com o disposto em outras normas
constitucionais.
A medida proposta, sem retirar ao Presidente da República a
faculdade conferida pela Constituição, preserva a iniciativa
exclusiva dos outros Poderes e órgãos, a par de fortalecer o
Legislativo.

PROPOSTA REVISIONAL No 6
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do artigo 7g:
'Art. 70 - ...............................................
XIV - Jornada de seis horas para o trabalho realizado em

turnos de revezamento permanente, salvo negociação
coletiva."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: O dispositivo em questão veio dar amparo ao
trabalhador que cumpre jornada especial, com o objetivo de
compensar seu excessivo desgaste, quando submetido ao
revezamento de jornada de trabalho imposto pela empresa.
A guisa de discussão acerca do termo ininterrupto, o
dispositivo constitucional tem ficado à margem do
ordenamento juridico.
As empresas que adotam o revezamento de turnos não têm
acatado a norma constitucional, alegando que tal norma não
se aplica no caso de concessão de repouso semanal
remunerado, de descanso intrajornada ou, ainda, de
interrupção no processo produtivo.
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Esta situação eleva a norma à categoria daquelas que, por
diversas razões, não são aplicadas.
Portanto, trata-se de condição de eficácia a alteração da
redação originária do texto constitucional para possibilitar
um reencontro com o verdadeiro propósito do Congresso
Nacional Constituinte.
A substituição do termo ininterrupto na forma da redação
proposta asseguraria interpretação segura e precisa,
evitando a discussão protelatória do direito do empregado
que cumpre jornada especial.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 7
Acrescente-se ao art. 24 da Constituição da República, onde

convier, o seguinte inciso, numerando-se os demais:
"Art 24 - .................................

- segurança nas atividades nucleares de qualquer
natureza.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993
Márcio Miranda
Justificação: E inaceitável a situação em que vivemos hoje,

em Minas, as mais de 3 mil fontes ionizantes - que serão
sempre mais, naturalmente - não são fiscalizadas, senão á
distância, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN,
que tem seus técnicos no Rio de Janeiro. A única forma de
controle é (feita pela mesma CNEN na venda do material
radioativo e somente para quem dele 'entende", isto é quem é
licenciado para compra.
Ora, impõe-se a criação de órgão de supervisão e
fiscalização local, capaz de organizar e disciplinar o uso
seguro da energia nuclear Ocorre que incumbe ao Estado
fiscalização que não é feita (Constituição Mineira, art
214, l, inciso VII); o Estado também não dispõe de
pessoal selecionado e treinado para executar obrigação
claramente sua (Constituição Federal. art. 23, inciso VI); a
nossa Carta sequer admite a discussão sobre a culpa e firma
o principio segundo o qual a "responsabilidade civil por
danos nucleares independe da existência de culpa"
(Constituição Federal art. 21, inciso XXIII, letra c).
Certamente, outras relevantes razões haverá a justificarem
a sugestão. As razões agora perfiladas estão entre as
melhores nesta instância.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 8
Dê-se a seguinte redação ao lQ do art. 188 da

Constituição da República:
"Art. 188 - ..............................................
f lQ - A alienação ou a concessão, a qualquer titulo, de
terras públicas com área superior a mil hectares, a pessoa
física ou juridica, ainda que por interposta pessoa,
dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: A redação atual do dispositivo prevê o limite

de dois mil e quinhentos hectares. Em um pais onde existem
milhares de trabalhadores rurais sem terra, onde o
latifúndio já goza de privilégios, sendo uma das causas da
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miséria e injustiça reinantes, o limite de dois mil e
quinhentos hectares, para a dita concessão ou alienação, é
intolerável, sendo mesmo uma agressão aos trabalhadores sem
terra. Propomos, pois, a redução para mil hectares.

PROPOSTA REVISIONAL NOS
Acrescente-se o f 9g ao art. 166 da Constituição da

República:
"Art. 166 - ..............................................

9 - Fica o Poder Executivo obrigado a apresentar
justificativa para a não execução do disposto na Lei
Orçamentária quando da apresentação das contas, no
cumprimento do inciso 1, do parágrafo lg, deste artigo."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justif i cação: Sendo a Lei Orçamentária autorizativa, a
simples inclusão de uma despesa não significa a sua
execução. Por outro lado, sabemos que muitas vezes, esta
execução depende de pressões e injunções políticas, o que
compromete a objetividade da administração pública.
Sendo assim, em nome do principio da transparência, é
importantíssimo que o Poder Executivo apresente razões
claras e objetivas para a não realização de qualquer
dispositivo da alei orçamentária, aprovada e emendada pelo
poder legislativo. A não exigência desta justificativa
transforma o trabalho parlamentar de alteração do orçamento
em exercício inócuo e sem sentido, ficando a execução
orçamentária ao sabor das opções subjetivas do Poder
Executivo.
A obrigatoriedade da apresentação das razões para o não
cumprimento do previsto no orçamento tornaria esta escolha
menos subjetiva ou, pelo menos, mais transparente

PROPOSTA REVISIONAL NQ 10
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 7g da

Constituição da República.
"Art. 7g - . . .............................................

IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo;"
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993
Raul Messias
Justificação: A emenda proposta visa suprimir do final do
inciso a expressão "sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim". Em diversos debates que participamos, foi
apresentada como justificativa para a vedação em vigor o
argumento de que ela seria anti-inflacionária, pois uma vez
permitida a vinculação, teríamos automaticamente uma pressão
de alta dos preços toda vez que fosse reajustado o salário
mínimo. Acontece, que está ocorrendo, hoje, exatamente o
contrário. Os preços sobem, principalmente os das tarifas
públicas, muito mais do que o salário mínimo, o que vem
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causando uma corrosão insuportável ao salário da grande
maioria dos trabalhadores, exatamente os mais necessitados.
Por outro lado, esta vedação inibe a efetividade do

disposto no art. 37, item XI da Constituição Federal, que
pretende fixar o "limite máximo e a relação de valores entre
o maior e a menor remuneração dos servidores públicos."
E também notória a diferença existente, hoje em nosso pais,
entre os altos salários pagos a uma pequena minoria,
diferença esta que se constitui em una das maiores do
planeta. Até mesmo em países capitalistas como EUA, Japão,
Alemanha ernglaterra, as diferenças não são tão grandes
como o sãd aqui.
Sendo assim, tendo em vista o objetivo maior da promoção da
justiça social e levando em conta que a atual vedação em
nada contribui para a diminuição da inflação, apresentamos a
proposta da emenda revisional suprimindo a dita vedação.

PROPOSTA REVISIONAL No 11
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 167 da

Constituição da República:
"Art. 167 - ......................................

'IV - A vinculação de receita de impostos a órgão ou
despesa, ressalvados a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do
ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação de
garantias às operações de crédito para antecipação da
receita prevista no art. 165, 8g.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: Visa esta emenda retirar da vedação prevista

no art. 167 a vinculação da receita de impostos a fundo.
Tendo em vista o que dispõe o art. 165, § 9g, II, que diz
caber a lei complementar "estabelecer normas de gestão
financeira e patrimonial da administração direta e indireta,
bem como condições para a instituição e funcionamento de
fundos", tendo em vista o rito especial a que são sujeitas
as leis complementares, art. 69, e levando em consideração a
necessidade absoluta de prover os fundos a serem criados de
recursos, ê oportuna a exclusão destes da vedação Imposta,
pelo inciso ora emendado.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 12
Suprima-se o parágrafo único do art. 191 da Constituição da

República.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: O parágrafo único do artigo 191 diz: "Os
imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião".
A nosso ver, o "caput" do art. 191 já estabelece com
perfeição os critérios para a concessão do, direito ao
usucapião. Não vemos razão para excluir as terras públicas
da sua incidência.

PROPOSTA REVISIONAL Hp 13
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Suprima-se o inciso II do art. 60 da Constituição da
República, renumerando-se o atual inciso III do mesmo
artigo.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro
Justificação: A excepcional prerrogativa conferida ao
Presidente da República pelo texto constitucional vigente
não encontra guarida nos regimes democráticos
contemporâneos, que tendem não só a diminuir os mecanismos e
competências reformistas mas também a afastar a iniciativa
pessoal do Chefe do Executivo, nem sempre consentânea com a
vontade do povo.
A não-inclusão do Presidente da República no elenco das
pessoas ou órgãos competentes para a propositura de emendas
à Constituição encontra respaldo em nossa anterior
experiência democrática e liberal.

PROPOSTA REVISIONAL Ng 14
Dê-se à alínea a do inciso 1 do art. 102 da Constituição da

República a seguinte redação:
"Art. 102 - ..............................................
1- ......................................................
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal e a ação
declaratãria de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: O dispositivo que se pretende alterar ê

omisso quanto à competência para o julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal
em face da Constituição da República.
A competência para instituir representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais
em face da Constituição Estadual é conferida aos Estados,
nos termos do f 2Q do art. 125 da Lei Maior.
O art. 106, inciso 1, alínea fl da Constituição do Estado
trata da matéria, mas seu efeito está suspenso em virtude da
ADIN no 508.
Justifica-se, portanto, a alteração proposta.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 15
Suprima-se o f lci do art. 159 da Constituição da República,
renumerando-se os atuais f 2Q e 3Q.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: O imposto de renda e proventos de qualquer
natureza é um dos componentes do Fundo de Participação dos
Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
Sua retenção pelos Estados e Municípios resulta no
privilégio dos maiores e mais complexos e, por conseguinte,
na redução do montante a ser distribuído aos demais.
Acresce que os valores retidos não são devidamente aferidos

pela União.
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Vale dizer, em relação aos Municípios, que não há a
distribuição do total da verba que compõe o seu Fundo de
Participação.
Essas as razões da supressão que ora se propõe.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 16
Suprima-se o inciso IV do art. Sg da Constituição da
República, renumerando-se os demais incisos do mesmo artigo.
Em decorrência da supressão proposta, suprima-se o 2g do

art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da mesma Constituição.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: Nos termos do arU 8Q, 'caput" da

Constituição da República, é livre a associação profissional
ou sindical, estabelecendo o inciso V do mesmo artigo que
"ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato".
E incoerente com o disposto nas normas constitucionais

citadas a exigência de contribuição para custeio do sistema
confederativo da representação sindical-
Essa a razão da supressão proposta.

PROPOSTA REVISIONAL Ng 17
Dê-se a seguinte redação ao 2g do art. 27 da Constituição

da República:
"Art. 27- ..............................................
§ 2 - Á remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em
cada legislatura, para a subseqúente, pela Assembléia
Legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153,
III, e 153, § 2Q, 1, na razão de, no máximo, setenta e cinco
por cento daquela estabelecida para os Deputados Federais."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: A Emenda Constitucional nQ 1, de 31/3/92, que
deu nova redação ao § 2g do art. 27 da Constituição da
República, não leva em consideração o fato de os auxílios
pagos "in natura" nem sempre serem compensados para efeito
de fixação da remuneração em espécie. O conceito de
remuneração é abrangente. Encerra todos os direitos e/ou
vantagens que se constituem em contraprestação pelo
exercício de cargo ou função pública.
Os Deputados Federais percebem como retribuição pelo
exercício do cargo, além da remuneração em espécie, que
corresponde apenas ás vantagens pecuniárias, outras formas
de auxilio, tais como auxilio moradia e auxilio transporte.
Resulta do texto constitucional a necessidade de

correlação entre a remuneração do Deputado Federal e a do
Deputado Estadual.
Em face do exposto, o percentual máximo de 75%, a que alude

o dispositivo em questão, não deve incidir apenas sobre a
retribuição pecuniária: deve ser calculado sobre a
remuneração, ficando a critério das Assembléias Legislativas
conceder o auxílio "in natura", ou considerá-lo para efeito
de fixação da remuneração em espécie.
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A remuneração percebida pelo Deputado Federal deve ser
integralmente considerada para fins de fixação da
remuneração do Deputado Estadual-

PROPOSTA REVISIONAL No 18
No Capitulo 1 do Título IV da Constituição da República,

onde se lê:
"Titulo IV

Capitulo 1

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção II
Da Emenda à Constituição

leia-se:
"Titulo IV

Capitulo 1

Seção VIII
Da Emenda á Constituição

Seção IX
Do Processo Legislativo

Subseção 1
Disposição Geral

Subseção II
Das Leis

Em decorrência da alteração proposta, suprima-se o inciso 1
do art. 59 da Constituição, renumerando-se os incisos de ngs
II a VII do mesmo artigo.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993-
Clêuber Carneiro
Justificação: A tradição constitucional brasileira
recomenda que as Emendas à Constituição sejam tratadas em
Capitulo ou Seção próprios ou entre as Disposições Gerais,
para que tenham posição mais coerente com sua natureza
jurídica.
Assinala o jurista Rubem Nogueira: "A eficácia das emendas
constitucionais, todos o sabem, assemelha-se à da própria
Constituição a que se incorporam. Se esta procede do
Constituinte originário, aquelas derivam do Constituinte de
segundo grau ou poder revisor, ou ainda poder de reforma
constitucional, como o denomina o Prof. Nelson Sampaio na
monografia em que estuda o tema ex professo.
(. . .) As emendas hão-de necessariamente ficar fora,

portanto, do processo disciplinador da produção dos atos
normativos propriamente ditos".
(in Processo legislativo - mudanças necessárias. Revista de

Informação Legislativa.a. 23, n. 89, jan.mar. 1986 p. 131).
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Pelo exposto, devem ser inseridas em partes distintas as
regras referentes ás Emendas á Constituição e ao Processo
Legislativo. É o que objetiva a presente proposta
revisional

PROPOSTA REVISIONAL NQ 19
Acrescente-se ao Título VIII da Constituição da República o
seguinte Capitulo IX, renumerando-se o$ atuais arts. 233 a
235 da mesma Constituição:

"DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 233 - D dever com a habitação de interesse social será

efetivado mediante:
- a instituição de um Sistema Nacional de Habitação, com

o objetivo de articular, compatibilizar e apoiar a atuação
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
no campo habitacional.
II - a promoção do acesso a habitação para a população de

baixa renda, através da concessão de financiamento e de uma
política de subsídios.
Art. 234 - A União aplicará, anualmente, no Sistema

Nacional de Habitação, nunca menos de 2% (dois por cento) da
receita resultante de impostos-
Art. 235 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

aplicarão, anualmente, nunca menos de 2% (dois por cento) da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, nos seus programas e fundos
habitacionais.
Parágrafo único - O Município poderá desincunbir-se desta

obrigação mediante a transferência de recursos equivalentes
para programas ou fundos dos respectivos Estados, a serem
aplicados no Município.
Art. 236 - Lei criará o Sistema Nacional de Habitação,
definirá as fontes de recursos, inclusive contribuições
sociais e adicionais de impostos, e as demais obrigações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
de toda a sociedade, de forma direta ou indireta para os
programas habitacionais.".
Em decorrência do acréscimo proposto, dê-se a seguinte
redação ao inciso IV do art. 167 da Constituição da
República:
"Art. 167 - ........................
IV - a vinculação de receita de impostos a õrgãos, fundo ou

despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do
ensino, como determinado pelo art. 212, a aplicação de
recursos no Sistema Nacional de Habitação e nos programas e
fundos habitacionais a que se referem os arts. 234 e 235 e a
prestação de garantias ás operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: A proposta revisional que ora apresentamos
reproduz o art. lg da Proposta de Emenda Constitucional ng
131, de 1992, a chamada 'Emenda Ulysses Guimarães", de
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autoria do saudoso estadista, que deixou o legado de sua
inteligência e de seu amor à causa pública nas disposições
da "Constituição cidadã!!.
Trata-se de proposta que prevê a destinação de 2% (dois por
cento) dos tributos federais, estaduais e municipais para
habitação popular.
São inegáveis o sentido humanitário e o interesse social da

medida, em face da situação de penúria em que vivem milhões
de famílias, desprovidas dos recursos mínimos que lhes
possam garantir uma moradia condigna.
E necessária a previsão de recursos permanentes, destinados

ao custeio de programas habitacionais voltados para famílias
de baixa renda.
E de se assinalar, ainda, a importância do setor da

construção civil para o crescimento da economia nacional.
PROPOSTA REVISIONAL NQ 20

Acrescente-se ao inciso iri do art. 52 da Constituição da
República, onde convier, a seguinte alínea:
"Art. 52 - ...............................................
III - .....................................................) Ministros de Estado:!!.
Em decorrência do acréscimo proposto, dê-se ao inciso 1 do

art. 84 da mesma Constituição a seguinte redação:
"Art. 84 - ..............................................
- nomear e exonerar os Ministros de Estado, observado o

disposto na alínea . . . do inciso III do art. 52 desta
Constituição.!!.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: Nos termos do art. 76 da Constituição da
República, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
Não obstante seja reservada ao Chefe do Poder Executivo a
escolha dos seus auxiliares, nada impede que, á semelhança
dos titulares de outros cargos, dentre eles os Ministros do
Tribunal de Contas da União, o presidente e os diretores do
banco central e o Procurador-Geral da República, seja o
Ministro de Estado nomeado após aprovação do seu nome pelo
Senado Federal. por voto secreto, precedido de argüição
pública.
Sem comprometimento do Poder Executivo ou do sistema
presidencialista, a medida proposta contribuirá, sem dúvida,
para a consolidação do regime democrático de governo.

PROPOSTA REVISIONAL No 21
Acrescente-se o § 2g ao art. 17 da Constituição Federal,
renumerando-se os demais:
" 2 - E vedada a participação em eleição ao partido cuja

criação se der no período igual ou inferior a 4 (quatro)
anos anteriores à data fixada para a realização do pleito,
não podendo ainda, nestas condições, ser realizada fusão ou
incorporação, para o mesmo fim."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
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Justificação: A Emenda em tela visa coibir o casuismo em
que partidos são criados ou fundidos ás vésperas de eleição.
Na democracia moderna não cabem mais partidos que não
representam de fato o interesse dos cidadãos. O sistema
eleitoral brasileiro, sem ser reformado, não atenderá ás
condições mínimas para garantir que não haja legendas de
aluguel a partidos políticos perenes. Além disto, se as
instituições são fracas, sem duração, como poderá sobreviver
a democracia?
Esta emenda que se propõe não garantirá as mudanças e
reformas necessárias o sistema eleitoral brasileiro, mas
garantirá que os partidos condutores políticos e ideológicos
da representação eleitoral possam ser mais duradouros e
livres dos casuismos ás vésperas de eleição.
E o começo de uma aprimoração do sistema partidário

brasileiro.
PROPOSTA REVISIONAL NQ 22

Acrescente-se ao artigo 124 da Constituição Federal o
seguinte parágrafo primeiro, renumerando-se o parágrafo
Único e dá nova redação ao parágrafo terceiro, do artigo
125, da mesma Constituição:
"Art. 124 - ..............................................
f lg - São considerados crimes militares aqueles praticados
por militares, em tempo de guerra, bem como aqueles
praticados por militares, em tempo de paz, que ofendam ou
ponham em perigo bens ou interesses propriamente militares.
Art. 125 - .................................
f 3Q - A lei estadual poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual,
constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e
em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça Estadual.!!
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: A proposta de emenda à Constituição

apresentada resulta do entendimento de que deve ser mantida
a competência da Justiça Militar para o processo e o
julgamento dos tipos penais que descrevem condutas
verificadas em estado de guerra, os quais compõem o Livro II
da Parte Especial, bem como das ações definidas no Livro 1
da Parte Especial, do Código Penal Militar, desde que
praticados por militares contra bens ou interesses
militares. Isto, porque essas definições legais, se é que se
pode dizer assim, são de caráter tipicamente militar, uma
vez que os bens jurídicos a que a lei destina proteção,
nesses casos específicos, são, em linhas gerais, o
património e a ordem militares, tendo as referidas ações,
além disso, omilitar como sujeito ativo. Justifica-se,
assim, o interesse direto e imediato da Justiça Militar para
a apreciação e o julgamento desses crimes.
Em relação aos delitos militares descritos no Livro II da
Parte Especial, o mesmo interesse direto e imediato existe,
uma vez que aqueles tipos penais tratam de ações praticadas
em período de guerra, em estado excepcional da ordem
interna, com destaque para a repressão e punição de atos de
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colaboração para com o inimigo, é tarefa inerente ás forças
armadas e às forças militares estaduais.
Relativamente, porém os tipos penais contidos no Livor 1 da
Pate Especial, Títulos IV e V (Crimes contra a Pessoa e
Crimes contra o Patrimônio), é preciso considerar o
seguinte;
a) os tipos penais ali contidos são descritos de condutas

já definidas na lei penal comum, codificada ou extravagante;
b) o objetivo da proteção legal é a vida, a integridade

corporal, a honra, a liberdade, os costumes, o patrimônio,
enfim, bens e valores da sociedade em geral, o que
descaracteriza aquele interesse direto e imediato da Justiça
Militar para a apreciação das ações que ofendam ou ponham em
perigo esses bens.
Não havendo fato que justifique o interesse da Justiça

Militar (por exemplo, homicídio praticado por militar contra
militar, calúnia praticada por militar contra militar,
etc.), ou não sendo o crime praticado contra o patrimônio
militar, não se compromete a manutenção de uma justiça
especial, que funciona como verdadeiro foro privilegiado
para os policiais militares autores de crimes previstos na
lei penal comum que ofendam bens e valores da sociedade em
ger a l -
A fixação da competência da Justiça Militar deve
fundamentar-se não apenas na função ou qualidade do autor do
delito, que deve ser militar, mas também na natureza do bem
ofendido ou no especial interesse da justiça especializada.
A combinação desses dois critérios é que deve orientar a
fixação da competência. De outra forma, estaria, legitimada
a criação de justiças especiais para julgamento dos crimes
cometidos por membros das mais diversas categorias (médicos,
jornalistas) ou corporações (como a própria Polícia Civil).
Militares que pratiquem crimes, ainda que na execução da
policia ostensiva e na preservação da ordem pública, que
atinjam bens e valores não caracterizadamente militares
devem submeter-se à censura e ao julgamento em foro comum,
assim como qualquer outro cidadão que deva responder pela
prática de delito previsto na lei penal comum.
Vivemos tempos diferentes. Uma Justiça Militar de
competência tão ampliada não se harmoniza com o nosso
sistema constitucional, erigido basicamente sobre postuladas
de liberdades e garantias, com seu conseqüente reflexo na
estipulação dos deveres de cada um. A sociedade em geral vem
lutando para compor um novo sistema de defesas aos seus
valores. Isso ficou demonstrado, de forma eloqüente, quando
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O
militar, assim como qualquer cidadão, deve prestar contas à
sociedade, ao infringir a lei que tutela os seus bens e
valores mais caros, e, portanto, submeter-se à censura dos
seus tribunais.
A sociedade civil não mais se contenta com o privilégio que
retira da competência de seus Juizes a apreciação dos crimes
praticados por militares que atentam contra a ordem pública
ou ferem a paz social
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Isso pode ser constatado a partir do fato de Que, de uns
anos para cá, tem alcançado repercussão pública casos
envolvendo militares e membros da sociedade civil.
Uma das maiores virtudes do legislador é ser sensível à
transformação de seu tempo. Sendo medida de justiça, é
inteiramente oportuna a reforma do texto constitucional.

PROPOSTA REVISIONAL Ng 23
Dê-se ao art. 37. "caput", da Constituição da República a
redação abaixo, acrescentando-se-lhe os fl 1 Q e 2Q a seguir
redigidos e renumerando-se seus atuais parágrafos:
"Art. 37. A administração pública direta, indireta ou

fundacional , de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade e, também, ao seguinte:

1g. A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder
Público serão apuradas, para efeito de controle e
invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso.

2Q . O agente público motivará o ato administrativo que
praticar, explicitando-lhe fundamento legal, o fático e a
finalidade."
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: As alterações propostas Inspiram-se nas
disposições do art. 13, 'caput" e if lg e 2Q, da
Constituição do Estado de Minas Gerais, que inclui no elenco
dos princípios norteadores da atividade da administração
pública o principio da razoabilidade, estabelece a forma de
sua aferição, bem como da moralidade administrativa, e trata
da motivação do ato do agente público.
O juízo de mérito a ser exercido pelo administrador, ante o
leque de possibilidades que se abrem á sua ação, é
suscetível de contraste segundo juízos de razoabilidade.
Pelo exposto, é salutar a inovação do texto constitucional

estadual que se pretende erigir em norma da Constituição da
República.

PROPOSTA REVISIONAL Hp 24
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do 2g do art. 153

da Constituição da República:
"Art. 153 -

2Q - . .
II - não Incidira, nos termos e limites fixados em lei,

sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa cuja renda total
seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho
e não ultrapasse 20 (vinte) salários minimos.
Sala das Reuniões, aos 26 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: A não incidência do Imposto de Renda sobre os

proventos dos aposentados com idade superior a 65 anos, como
prevê o texto constitucional vigente, representa
discriminação em relação aos aposentados que, embora não
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tenham atingido a idade limite, também prestaram relevantes
serviços, dando a sua contribuição durante anos a fio, e
cuja renda total é constituída, exclusivamente, de
rendimentos do trabalho.
A proposta ora apresentada visa corrigir essa injustiça.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.029/92

 

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

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.029/92, do Deputado Roberto Amaral
dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola
e dá outras providências.
Após publicação em 4/9/92, a matéria foi distribuída, nos
termos regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça,
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, recebeu parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, com as Emendas do nQ 1 ao 14, apresentadas na
Comissão de Constituição e Justiça.
Cumpre-nos, agora, opinar quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em tela trata, a nosso ver, de uma das

matérias de maior relevância para o Estado de Minas Gerais.
Ao dispor sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola, o Deputado Roberto Amaral, autor da proposição,
abordou uma questão que se reflete em toda a economia
mineira e cujos efeitos se fazem sentir por toda a
sociedade. A produção agrícola, que ora se pretende
disciplinar, além de ser fator de estabilidade social, ao
garantir o abastecimento alimentar da população, influencia,
diretamente, os segmentos industrial e comercial, trazendo
dinamismo a esses setores.
As questões agrícola e agrária, juntamente com os problemas

da educação, da saúde, do saneamento básico e de habitação,
foram apontadas, em pesquisa de opinião pública promovida
pela Assembléia Legislativa, como um dos assuntos que
deveriam merecer, prioritariamente, a atenção dos
parlamentares mineiros. Assim, realizou-se, no primeiro
semestre de 1992, o seminário legislativo sobre políticas
agrícola e agrária, o Minas Terra, com o objetivo de se
colherem subsídios, junto aos setores organizados da
sociedade civil, para a ação do setor público nessa área.
Evidenciou-se, naquele fórum, a necessidade de se elaborar
uma lei agrícola condizente com a importância da
agropecuária para o Estado. Portanto, além de extremamente
relevante, é bastante oportuna a apresentação do projeto de
lei em apreço.
Conforme se pode observar na justificação do projeto, ele é
fruto das contribuições apresentadas, principalmente, pela
Secretaria de Agricultura, pela FAEMG e pela FETAEMG, no
âmbito da Comissão Especial da Assembléia criada para
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estudar os desdobramentos do Seminário Minas Terra, cujo
Relator foi o Deputado Roberto Amaral.
Diante da complexidade da matéria e para melhor subsidiar

nosso parecer, resolvemos ouvir novamente os representantes
das entidades acima citadas, bem como os Presidentes da
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG - e da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrõnomos -
SMEA. Dessa forma, foi possível esclarecer dúvidas e colher
novas sugestões, uma vez que surgiram, desde a apresentação
do projeto de lei até o presente momento, fatos novos e
significantes, como a regulamentação dos arts. 186 e 187 da
Constituição Federal e a aprovação do sistema de
equivalência em produto nos financiamentos agrícolas.
Em linhas gerais, o projeto de lei em tela é bastante
abrangente e, inicialmente, enuncia, no art. 2g, os
principios fundamentais nos quais a política agrícola
estadual se deve basear. Nesse ponto, destacam-se a
obrigatoriedade do cumprimento da função social da
propriedade rural e a garantia da participação efetiva dos
beneficiários na formulação e execução das políticas que
direcionarão o setor agrícola.
Por sugestão da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos

- SMEA -, julgamos oportuno acrescentar a esses fundamentos
o principio do desenvolvimento sustentável. Esse conceito,
conforme recomendações da Conferência Rio 92, deve,
obrigatoriamente, elevar-se á categoria de norma permanente,
em beneficio das gerações futuras. Esse, o motivo de
apresentarmos a Emenda nQ 15, que altera o inciso 1 do art.
2Q.
As Emendas do nQ 16 ao 20, que incidem, respectivamente,
sobre os incisos II, III, VI, XII e XIII do artigo
mencionado, visam a aprimorar a redação destes, tornando
mais claro o entendimento dos conceitos ali expostos. Ainda
quanto aos fundamentos, sugerimos as Emendas ngs 21 e 22,
que tratam de questões relacionadas com o apoio ao
associativismo dos produtores rurais e à segurança
alimentar, uma vez que esses assuntos não foram abordados na
proposta original.
O art. 3g do projeto, que trata dos objetivos da política

agrícola, também deve, em nosso entendimento, sofrer alguns
reparos de natureza formal. Nesse sentido, as Emendas do ng
23 ao 28 objetivam aprimorar a redação dos seus incisos II,
IV, V, VI, VII e VIII, respectivamente. Procura-se,
outrossim, corrigir algumas distorções observadas na
proposição original, como no caso do inciso VII do artigo
que se comenta. Não cabe à política agrícola proporcionar à
família rural a infra-estrutura e os serviços mencionados,
nas sim promover a interação dos programas do setor agrícola
com as demais ações governamentais, como ora se propõe, por
sugestão da própria Secretaria de Agricultura.
Atendendo ao disposto no f 1Q do art. 247 da Constituição
Estadual, é criado, com muita propriedade, no art. 7g do
projeto de lei em análise, o Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA. Assim, o planejamento e a execução da
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política agrícola estadual contarão com a participação
efetiva de setores representativos da sociedade
Entretanto, esse conselho recebeu, por parte da Comissão de
Justiça, que nos antecedeu na análise do projeto, severas
restrições quanto à sua composição, razão pela qual
apresentamos a Emenda ng 29, incidente sobre o f lg do
referido artigo, propondo uma nova constituição para o
conselho. Atende-se, dessa forma, ás exigências daquela
comissão, ficando os segmentos representativos da atividade
agropecuária devidamente contemplados, de forma paritária,
com o setor governamental. Inclui-se, no inciso XIX, a
Associação dos Produtores de Hortigranjeiros do Estado de
Minas Gerais - APHEMG -, como representante do setor de
abastecimento, por sugestão apresentada pelo Deputado Jorge
Eduardo durante a discussão deste parecer. Com isso, ficam
prejudicadas as Emendas ngs 2, 3, 4. 5 e 7, da Comissão de
Justiça.
Já a Subemenda ng 1 à Emenda ng 6, que altera o 2g do

art. 7g, procura estabelecer com mais clareza a estrutura do
CEPA, uma vez que a redação original dá margem a dupla
interpretação quanto à especialização das cãmaras setoriais.
Remete-se, dessa maneira, essa atribuição para a
regulamentação da lei, o que nos parece mais acertado
As Emendas ngs 30 e 31, ainda atinentes ao CEPA, dão nova
redação, respectivamente, ao 4g e ao 1 6g do art 7g,
estipulando o prazo de 90 dias para a elaboração do
Regimento Interno no primeiro caso, e modificando a
periodicidade das reuniões ordinárias do conselho para 3
meses, no segundo.
0 Capitulo IV da proposição enumera os instrumentos e ações
da política agrícola. Ai se destacam o planejamento
participativo, o associativismo e o cooperativismo, o Fundo
Estadual de Desenvolvimento Rural, além dos instrumentos
clássicos, como a extensão rural, a pesquisa agropecuãria, o
crédito e o seguro agrícola, entre outros. Em seguida, o
projeto trata de cada assunto separadamente.
Acatando sugestões da FETAEMG, propomos as Emendas nos 32,
33 e 34, acrescentando três incisos ao art. 16, que dispõe
sobre a elaboração e divulgação de informações necessárias
ao planejamento da atividade rural.
Com referência ao Capitulo VI, da Pesquisa Agropecuária,

apresentamos as Emendas nos 35, 36 e 37, todas com o intuito
de aprimorar o disposto no art. 23. A Emenda ng 35, como
contribuição da OCEMG, inclui, no inciso II, as associações
e cooperativas de produtores rurais nas prioridades da
pesquisa agrícola. A Emenda ng 36, que modifica o inciso
III, insere as questões de abastecimento e de segurança
alimentar nos objetivos do aumento da produtividade e
competitividade que a pesquisa deve proporcionar ao setor
agropecuário. Já a Emenda ng 37 propõe acrescentar-se outro
inciso ao artigo em tela, chamando a atenção para a busca da
diminuição gradativa do uso de agrotõxicos como objetivo da
pesquisa agricola.
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A assistência técnica e a extensão rural, clássicos e
importantíssimos instrumentos de política agrícola, são
tratadas, no Capitulo VII do projeto, com muita pertinência.
Contudo, sugerimos a Emenda ng 38, com o objetivo precipuo
de aprimorar a redação do art. 24. Esse, também, o motivo da
Emenda ng 39, que incide sobre o art. 25. Já a Emenda ng 40
pretende incluir, nesse capítulo, um artigo dispondo sobre a
necessidade da conjugação das políticas e planos de
desenvolvimento rural com as atividades de assistência
técnica e extensão rural, de forma participativa.
Propomos, ainda, por meio da Emenda nç 41, a inclusão de
mais um artigo no Capitulo IX, do Assentamento e da
Colonização. Pretende-se, com essa proposta, a inclusão, no
Orçamento estadual, dos recursos necessários ás ações de
apoio aos assentamentos de trabalhadores rurais, de forma
complementar aos recursos da União.
A Emenda nQ 42 modifica o art. 51, acrescentando-lhe o
objetivo de Incentivar a comercialização direta entre
produtores e consumidores, bem como a figura dos comboios,
por sugestão do Deputado Jorge Eduardo, apresentada durante
a discussão deste parecer.
Como última sugestão apresentamos a Emenda ng 43, que
altera o art. 70. Esse artigo, de suma importância, trata
das questões relacionadas com o meio ambiente. Assim,
procuramos dar uma melhor redação ao dispositivo, além de
acrescentar alguns tópicos que julgamos imprescindíveis à
lei agrícola, quais sejam, os programas de conservação de
solos e de microbacias hidrográficas.
Com relação à Emenda nQ 1 e ás Emendas do nQ 8 ao 14,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,
entendemos que representam importante contribuição ao
projeto original, uma vez que, em sua maioria, visam a
suprimir dispositivos desnecessários ao texto legal. Quanto
à Emenda ng 14, que dá nova redação ao art. 86, representa
uma modificação significativa, porém necessária e correta,
no objetivo de se criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural, nos termos da Lei Complementar ng 27, de 19/1/93.
Entendemos, finalmente, que as diretrizes traçadas no

projeto, juntamente com as contribuições ora apresentadas, e
que na verdade representam anseios das entidades ligadas á
produção agrícola estadual, são desafios permanentes a serem
vencidos. Uma vez implementados os instrumentos e ações aqui
previstos, estaremos contribuindo de forma inequívoca para o
equacionamento dos graves problemas que afligem o setor
rural mineiro.
Durante a discussão foram apresentadas, ainda, quatro
propostas de emendas, sendo três do Deputado Wilson Pires e
uma do Deputado Arnaldo Canarinho, que, acolhidas pela
comissão com a concordância do Relator, integram este
parecer, na forma das Emendas do ng 44 ao 47.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.029/92. com as Emendas ngs 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14, da Comissão de Constituição e Justiça; com a Emenda ng
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6, também dessa comissão, na forma da Subemenda no 1, por
nós a seguir apresentada; e com as Emendas do no 15 ao 47,
desta comissão, e pela prejudicial idade das Emendas do no 2
ao 5, e no 7, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBEMENDA tlg 1 Á EMENDA NQ 6
Dê-se ao ç 20 do art. 70 a seguinte redação:
"Art. 7g - . . .............................................

- O Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -
terá a seguinte estrutura:

- Plenário;
II - Presidência;
III - Secretaria Executiva;
IV - Câmaras Setoriais.

EMENDA NQ 15
Dê-se ao inciso 1 do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2Q- ...............................................- a atividade agrícola compreende processos físicos,

químicos e biológicos, em que os recursos naturais
envolvidos devem ser utilizados e gerenciados de tal forma
que seja cumprida a função social e econômica da propriedade
rural, na perspectiva do desenvolvimento sustentável;".

EMENDA NQ 16
Dê-se ao inciso II do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2o - .............................................
II - a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais

heterogêneos quanto à estrutura fundiária, ás condições

 

edafo-climáticas, à capacidade empresarial, aos níveis

 

tecnológicos e às condições sociais, econômicas e
culturais;!!.

EMENDA NO 17
Suprima-se o inciso III do art. 2g.

EMENDA Ng 18
Dê-se ao inciso VI do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2o - ...............................................
VI - o processo de desenvolvimento agricola deve
proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços

 

essenciais de saúde, educação, segurança pública,

 

transporte, eletrificação, comunicação, habitação,
saneamento, lazer, cultura e outros benefícios sociais;".

EMENDA Ng 19
Dê-se ao inciso XII do art. 2o a seguinte redação:
"Art. 2g - . . .............................................
XII - o adequado abastecimento e a segurança alimentar são
condições básicas para garantir a tranqüilidade social, a
ordem pública, o processo de desenvolvimento socioeconômico
e os direitos à cidadania;".

EMENDA NO 20
Dê-se ao inciso XIII do art. 2o a seguinte redação:
"Art. 2 - . . .....................................
XIII - cabe ao Estado articular-se com a administração
federal e com as municipais, por meio de ações conjuntas,
com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável do
setor agrícola;".

EMENDA Ng 21
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Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso:
"Art. 2g - . . ........................

- o apoio aos esforços associativos de organização de
produtores e trabalhadores rurais é condição necessária para
a estabilidade e o pleno desenvolvimento , do setor
agrícola;".

EMENDA NU 22
Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso:
"Art. 2Q - . . ..............................

- é dever do poder público estimular e garantir a
produção de alimentos básicos e sua distribuição,
preservando os interesses de produtores e consumidores, a
partir de uma estratégia global de intervenção;!!.

EMENDA NU 23
Dê-se ao inciso II do art. SQ a seguinte redação:
"Art. 3Q - - . ............................................
II - estimular e apoiar as iniciativas autônomas de

organização cooperativa e associativa de produtores e
trabalhadores rurais;".

EMENDA NU 24
Dê-se ao inciso IV do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - . . ...........................................
IV - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos

recursos naturais e estimular a recuperação dos ecossistemas
degradados;

EMENDA NO 25
Dê-se ao inciso V do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - . . .............................................
V - promover a formação de estoques estratégicos e a

 

elevação dos padrões competitivos, com vistas ao
estabelecimento de melhores condições para a
comercialização, o abastecimento e a exportação;.

EMENDA NO 26
Dê-se ao inciso vr do art. 3 g a seguinte redação:
"Art. 3g - - . ............................................
VI - prestar apoio institucional ao produtor rural, com
atendimento prioritário e diferenciado ao pequeno produtor e
á sua família, bem como aos beneficiários dos programas de
reforma agrária;".

EMENDA NU 21
Dê-se ao inciso VII do art. 3o a seguinte redação:
"Art. 3Q - .. ..................................
VII - promover a interação dos programas destinados ao
setor agrícola com as demais ações governamentais, de modo a
proporcionar à família rural a infra-estrutura e os serviços
de saúde, educação, saneamento, segurança, transporte,
eletrificação, telefonia, habitação, cultura e lazer;".

EMENDA NO 28
Dê-se ao inciso VIII do art. 3o a seguinte redação:
"Art. 3g - . . ......................
VIII - estimular o processo de agroindustrialização,
inclusive a fabricação de insumos e as demais fases da
cadeia produtiva, dando-se preferência locacional às regiões



625

produtoras e á diversificação dos pequenos e dos médios
empreendimentos;".

EMENDA Ng 29
Dê-se ao lg do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7Q - - - .............................................
§ l - O Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -

será constituído pelos seguintes membros;
- o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, que será seu Presidente;
II - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu
Secretário-Geral
III - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
IV - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da

Fazenda;
V - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
VI - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais - EMÂTER - MG;
VII - o Presidente da Empresa Mineira de Pesquisa

Agropecuária - EPAMIG;
VIII - o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária

- IMA -;
IX - o Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -

IEF -;
X - o Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira - Colonização

e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -;
XI - o Presidente da Centrais de Abastecimento de Minas

Gerais S.A. - CEASA -;
XII - o Presidente da Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais - CASEMG -;
XIII - o Presidente da Federação da Agricultura do Estado
de Minas Gerais - FAEMG -;
XIV - o Presidente da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -;
XV - o Presidente da Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais - OCEMG -;
XVI - um representante da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
XVII - um representante da Associação Comercial de Minas

Gerais;
XVIII - um representante do setor de armazenamento;
XIX - o Presidente da Associação dos Produtores de

Hortigranjeiros do Estado de Minas Gerais - APHEMG -;
XX - um representante do setor de transporte;
XXI - um representante de entidade de defesa do consumidor;
XXII - o Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros

Agrônomos - SMEA -;
XXIII - o Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários

de Minas Gerais;
XXIV - o Presidente da Comissão de Agropecuária e Política
Rural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

EMENDA No 30
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Dê-se ao 4g do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - . . .......................................
f 4Q - O regimento interno do Conselho Estadual de Política

 

Agrícola - CEPA - será elaborado pelo Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e submetido a
aprovação do seu plenário, no prazo de 90 (noventa) dias
após a promulgação desta lei.!!.

EMENDA Np 31
Dê-se ao 6Q do art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7Q - .f 6Q - O Conselho Estadual de Política Agricola - CEPA -

reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses, e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou
por 1/3 (um terço) dos seus membros.".

EMENDA Np 32
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte inciso:
"Art. 16- ...............................................

- tecnologias adaptadas á pequena produção;".
EMENDA No 33

Acrescente-se ao art 16 o seguinte inciso:
"Art. 16 - ...............................................

- medidas de prevenção, indicadores de intoxicação e
alternativas à utilização de agrotóxicos;".

EMENDA NQ 34
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte inciso:
Art . 16 - ...............................................

- salários, niveis de desemprego, migrações
temporárias, acordos e contratos coletivos de trabalho, e
outros indicadores socioeconõmicos atinentes à atividade
rural

EMENDA NQ 35
Dê-se ao inciso II do art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23 - ...............................................
II - dar prioridade á geração de produtos alimentares

básicos e ao aperfeiçoamento de equipamentos e implementos
agricolas de baixo custo, especialmente aqueles utilizados
pelo pequeno produtor rural e por suas associações e
cooperativas;".

EMENDA NQ 36
Dê-se ao inciso III do art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23 - ...............................................rii - considerar a necessidade de dotar a agropecuária

mineira de maior produtividade e competitividade, tendo em
vista a garantia do abastecimento adequado, a segurança
alimentar e a integração da economia brasileira aos mercados
internacionais;".

EMENDA NQ 37
Acrescente-se ao art. 23 o seguinte inciso:
"Art. 23 - ...............................................

- levar em consideração os aspectos socioeconômicos e
de preservação ambienta], as experiências e conhecimentos
práticos dos pequenos produtores rurais; bem como o
aproveitamento dos insumos oriundos da propriedade, com
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vistas á diminuição gradativa do uso de defensivos
químicos:

EMENDA Pig 38
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - O Poder Executivo manterá serviço oficial de

assistência técnica e extensão rural e garantirá, como
prioritário e gratuito, o atendimento aos pequenos
produtores rurais e a suas famílias e associações, inclusive
aos beneficiários de projetos de reforma agrária, abrangendo
os campos econômico, social e de preservação ambiental.".

EMENDA Ng 39
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:
"Art 25 - A extensão rural atuará a fim de contribuir para

a busca de soluções que satisfaçam as necessidades do
produtor rural e de sua família, essencialmente as
relacionadas com aspectos tecnológicos e gerenciais da
produção, do armazenamento e da comercialização das safras,
apoiando e estimulando o cooperativismo e outras formas de
associativismo, com vistas à melhoria da qualidade de vida
da população rural."

EMENDA NO 40
Acrescente-se, no Capitulo VII, o seguinte artigo:
°Art .....- O serviço de assistência técnica e extensão

rural desenvolverá seus programas conjugando as políticas e
os planos de desenvolvimento rural com as condições físicas,
econômicas e sociais da área assistida, por meio de
metodologia própria e participativa, com os produtores
rurais e suas entidades associativas, tanto no planejamento
como na execução das atividades.".

EMENDA No 41
Acrescente-se, no Capitulo IX, o seguinte artigo:
"Art .....- O poder público destinará recursos

orçamentários, de forma complementar aos da União,
destinados a promover o assentamento de trabalhadores
rurais, mediante programação anual..

EMENDA NQ 42
Dê-se ao art. 51 a seguinte redação:
"Art. 51 - O poder público estimulará e apoiará

tecnicamente os seus municípios e suas associações,
cooperativas e associações de produtores na implantação e no
melhoramento de mercado, tais como feiras livres, feiras
cobertas, leilões, mercados expedidores, mercados municipais
e distritais, mercado de produtores, entrepostos, comboios e
mercados varejistas, com o objetivo de favorecer a
comercialização direta entre produtores e consumidores.".

EMENDA NQ 43
Dê-se ao " caput " do art. 70 a seguinte redação:
"Art 70 - Compete ao poder público:
- disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da

água, da fauna e da flora, de modo a impedir os processos de
erosão e de desertificação e outras formas de degradação do
meio ambiente;
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II - incentivar o uso tecnificado das propriedades rurais,
com vistas ao desenvolvimento sustentado de seus recursos
naturais;
III - instituir programas permanentes de:
a) recuperação e conservação de solos;
b) manejo de microbacias hidrográficas."

EMENDA Hp 44
Acrescente-se ao art. 7Q o seguinte inciso:
"Art. 7 - . . ............................................

- estimular a criação de conselhos municipais de
agricultura;!!.

EMENDA Np 45
Acrescente-se ao art. 7Q o seguinte inciso:
"Art. 7Q - . . .............................................

- articular-se com os conselhos municipais de
agricultura com vistas à implementação de programas
destinados a estimular o desenvolvimento do meio rural;".

EMENDA Hp 46
Acrescente-se, no Capitulo XV, o seguinte artigo:
"Art .....- O poder público implantará programa permanente

de apoio à produção de hortifrutigranjeiros, nos moldes de
cinturões verdes, nas proximidades dos municípios-pólos do
Estado.".

EMENDA NQ 47
Acrescente-se ao art. 7g o seguinte parágrafo:
"Art. 7g - .. ........................

- Os membros do Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA - não perceberão nenhuma remuneração.".
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente e Relator - Wilson Pires -
Arnaldo Canarinho - Jorge Eduardo.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.029/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral. o Projeto de Lei flQ
1.029/92 dispõe sobre a política agrícola e pecuária para o
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Distribuído, nos termos regimentais e apôs sua publicação,
às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e
Política Rural, recebeu da primeira parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as
Emendas do ng 1 ao 14, e da segunda, parecer favorável à sua
aprovação, com as Emendas do nQ 15 ao 47 e com a Subemenda
nQ 1 à Emenda nQ 6, da Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, cumpre a esta comissão Opinar quanto aos aspectos

orçamentários do projeto, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, X, "d", do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 1.029/92, do Deputado Roberto Amaral,
tem como escopo definir uma política para o setor
agropecuário de Minas Gerais.
E desnecessário salientar a importância dessa iniciativa. O

setor rural vem constituindo importante fator de
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abrandamento dos efeitos da longa recessão que o Pais e
Minas enfrentam. Este Estado é, hoje, detentor do 2g Produto
Interno Bruto no Brasil, e sua produção agropecuária é
relevante nesse aspecto, no suprimento de insumos e de bens
de primeira necessidade-
0 projeto em consideração decorre de amplo entendimento
entre os diversos segmentos da sociedade envolvidos com o
setor. Sua aprovação, após amplo debate, significará o
atendimento das diversas vontades manifestadas e acordadas.
A definição de uma política tem como objetivo orientar as
ações do Governo. Por isso mesmo, deve ser abrangente, e a
prática da política levar a mudanças e a novo e adequado
patamar de desenvolvimento.
Por outro lado, em sua elaboração, é importante levar em
conta as características e a situação do setor, ou seja, os
diversos matizes da realidade que se deseja melhorar ou
modificar. E nesse sentido que, por sugestão do Deputado
Elmiro Nascimento, são propostas subemendas às Emendas nos
13 e 14. A lei de política agrícola é, na realidade, a lei
diretriz para o setor, sendo conveniente discriminar a
destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural,
importante instrumento de política, definido no art. 8g do
projeto em causa. Propõe-se atenção especial ao seguro
rural, em situação de calamidade, instrumento desacreditado
em nível nacional, com Um déficit da ordem de
US$450.000.000,00. O seguro rural já não é obrigatório, e as
atividades de menor risco deixaram de contratá-lo,
encarecendo o custo e tornando a aplicação pouco atraente.
Assim, os Bancos desinteressaram-se do setor.
Em Minas, conforme informações provenientes da área

especializada, a situação do seguro rural é semelhante. Até
1988, o setor contava com substanciais recursos provenientes
da corretagem de seguros realizados por órgãos do poder
público estadual. Recolhidos em conta especial do BEMGE,
tais recursos destinavam-se às despesas com o planejamento,
a implantação e a operação do seguro rural. A proposta é no
sentido do retorno desses recursos para o setor.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.029/92, com as Emendas ngs 1, 8, 9, 10,
11 e 12, da Comissão de Constituição e Justiça; com a

E Subemenda ng 1, apresentada pela Comissão de Agropecuária e
Política Rural à Emenda ng 6, da Comissão de Constituição e
Justiça; com as Emendas do no 15 ao 47, da Comissão de
Agropecuária e Política Rural; e com as subemendas que
receberam o ng 1, por nós apresentadas, e a seguir
redigidas, ás Emendas nos 13 e 14, da Comissão de
Constituição e Justiça; ficam prejudicadas as Emendas do np
2 ao 5 e no 7. da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA No 13
Dê-se ao art. 83 a seguinte redação;
"Art. 83 - Os recursos previstos no art. 86, f lg, 'm",

desta lei serão destinados a operações de seguro rural.".
SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA NQ 14
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Dê-se ao art. 86 a seguinte redação:
"Art. 86 - Será criado, nos termos da Lei Complementar ng

27, de 19 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural, como instrumento de política
estadual, destinado a:

- financiar, isolada ou complementarmente, os
instrumentos de política agrícola previstos nesta lei cujos
programas tenham sido aprovados pelo Conselho Estadual de
Política Agrícola - CEPA -;
II - financiar, isolada ou complementarmente, a

participação do Estado em programas de reforma agrária,
assentamento e colonização;
III - financiar, isolada ou complementarmente, programas

destinados a promover a melhoria das condições de vida das
comunidades rurais, inclusive os de caráter emergencial.

lg - O fundo de que trata este artigo contará com
recursos:
a) orçamentários a ele destinados;
b) de fundos federais, inclusive orçamentários da União;
c) oriundos das Cadernetas de Poupança Rural, administradas
pelos Bancos controlados pelo Estado;
d) totais, decorrentes de suas aplicações financeiras ou

não;
e) de 10% da receita liquida da Loteria Estadual;
f) de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas

ou jurídicas, inclusive residentes ou com sede no exterior;
g) de financiamentos bancários;
h) de 25% dos recursos arrecadados através de multas

aplicadas pela fiscalização florestal e sanitária;
i) do resultado da alienação de máquinas, equipamentos ou
bens imóveis no âmbito da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como dos órgãos e
entidades a ela vinculados;
j) de outros fundos estaduais atualmente existentes e
destinados ao setor rural;
m) de que trata o art. 6ç do Decreto ng 13.860, de 31 de
agosto de 1971.

2g - O mutuário do fundo de que trata este artigo poderá,
na liquidação parcial ou total de seu débito, optar,
alternativamente ao critério da correção monetária, por
pagamento pelo critério de equivalência do produto, cujas
regras de cálculo serão definidas quando da regulamentação
do fundo.
# 3g - Observado o que prescrever a regulamentação a que se
refere este artigo, o Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural terá seus programas de aplicação elaborados pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que os submeterá ao Conselho Estadual de
Política Agrícola - CEPA -, ao qual caberá também a
aprovação de relatórios semestrais de aplicações dos
recursos.".
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
Bernardo Rubinger - João Marques - Gilmar Machado.
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PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.607193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimento e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQ 1 a

6. Agora, nesta fase regimental, volta ele a esta comissão,
a fim de ser examinado no 2o turno e elaborada a redação do
vencido, que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela, 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.
Objetivando aprimorar a proposição, apresentamos as Emendas

ngs 1 e 2.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.607/93, no 20 turno, na forma do vencido no lg
turno, com as emendas abaixo redigidas:

EMENDA No 1
No "caput" dos arts. 5g e 6g, substitua-se a expressão 'o
direito ao enquadramento em Quadro Suplementar" por "pelo
direito de integrar o Quadro Suplementar".

EMENDA NQ 2
No art. 7g, substitua-se a a expressão "ficam enquadrados
em Quadro Suplementar" por "com direito de integrarem o
Quadro Suplementar".
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Jorge Hannas, Relator -

Bonifácio Mourão - José Laviola - Raul Messias.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 1.607193
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos padrões
de vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os valores dos padrões de vencimentos dos
servidores do Poder Judiciário ficam reajustados, a partir
de lo de maio de 1993, pelo percentual uniforme e universal
de 40% (quarenta por cento), incidente sobre os valores
vigentes em 30 de abril de 1993.

lg - O valor resultante do disposto no "caput" deste
artigo é acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de CR$1.800,00 (mil e oitocentos cruzeiros
reais), na forma estabelecida no anexo único desta lei.
€ 2o O percentual previsto no "caput' deste artigo e a

parcela fixa a que se refere o parágrafo anterior estendem-
se aos proventos dos servidores aposentados do Poder
Judiciário.
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Art. 2g - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993
aplica-se, a partir de lg de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Art. 3g - Aos servidores do Poder Judiciário é garantido,
no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão PJ-8 da
respectiva tabela de vencimento, correspondente à função
pública ou ao cargo efetivo ocupado.
Art. 4Q - Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário,
inclusive os Inativos, o disposto na Lei ng 11.115, de 16 de
junho de 1993.

l - Fica o Tribunal de Justiça autorizado a estender aos
servidores do Poder Judiciário, mediante resolução, nos
mesmos índices e datas de vigência, o reajustamento
quadrimestral e as antecipações bimestrais de que trata o
art. 7Q da lei a que se refere o caput deste artigo.

2 - As demais normas de política remuneratória previstas
na Lei nQ 11.115. de 16 de junho de 1993, quando aplicáveis
aos servidores do Poder Judiciário, serão objeto de projeto
de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça-
Art. 5Q - Fica assegurado aos servidores da extinta Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais, em exercício nos órgãos
do Poder Judiciário na data desta lei, o direito ao
enquadramento em Quadro Suplementar do Tribunal de Justiça.

1Q - Os cargos do quadro de que trata o "caput" deste
artigo extinguem-se com a sua vacância.

2Q - O disposto neste artigo somente se aplica aos
servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.
Art. 6g - Fica assegurado aos servidores da extinta Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais, em exercício nos órgãos
da Secretaria de Estado da Fazenda, na data desta lei, o
enquadramento em Quadro Suplementar de funcionários da
citada Secretaria.
§ l Q - Os cargos do quadro de que trata o "caput" deste

artigo extinguem-se com a sua vacância.
2Q - O disposto neste artigo somente se aplica aos

servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.
Art. 70 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo Unico'
- O anexo único que acompanha a redação do vencido do

Projeto de Lei nQ 1.607/93 é o constante do parecer de
redação final do mesmo projeto publicado nesta edição.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.279/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.279/93, de autoria da Deputada Maria
Elvira, que dispõe sobre a assistência integral à saúde
reprodutiva do homem e da mulher no Estado, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
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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.
Deve-se esclarecer que as alterações feitas por esta
comissão na redação do art. lQ têm como objetivo,
principalmente, tornar explicito o destinatário da obrigação
instituída pela norma, assegurando-se, assim, a sua
aplicabilidade, sem prejudicar-lhe o conteúdo.
No texto do projeto como um todo, expressões inócuas foram
suprimidas, e as impróprias ou imprecisas, substituídas.
Observe-se, ainda, que as alterações a que procedemos nos
arts. 2g e 3g deram-se em sintonia com as do art. 1Q, com
vistas a garantir a coerência interna do projeto.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.279193
Dispõe sobre a assistência integral, pelo Estado, à saúde
reprodutiva da mulher e do homem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - O Estado promoverá a assistência integral à saúde
reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoção de ações
médicas e educativas que compreendam, principalmente:

- o apoio ao planejamento familiar:
II - o esclarecimento sobre a utilização de métodos

contraceptivos:
III - o atendimento médico pré-natal e perinatal
IV - a assistência integral ao recém-nascido;
V - o incentivo ao aleitamento materno; -
VI - o diagnóstico e a correção de estados de fertilidade;
VII - a assistência preventiva do cãncer ginecológico e de

mama;
VIII - a prevenção de doenças sexualmente transmis-síveis;
IX - a realização de programas de orientação sexual;
X - a realização de programas de assistência ao climatêrio.
Art. 2g - Os programas estaduais de assistência á saúde
abrangerão a assistência à saúde reprodutiva, com vistas a
garantir a integralidade das ações de saúde do poder
público, bem como a favorecer o livre exercido dos direitos
reprodutivos.
Art. 3Q - O poder público manterá as condições que
assegurem o cumprimento do disposto no art. lQ, devendo ser
observadas, principalmente, as necessidades de:

- prover com os recursos educacionais, técnicos e
científicos necessários os órgãos encarregados da
assistência;
II - fornecer ao paciente orientação e informações médicas

adequadas, bem como dar-lhe o devido acompanhamento;
III - treinar e especializar recursos humanos na área de

saúde reprodutiva;
IV - desenvolver pesquisas epidemiológicas, clinicas e

tecnológicas que garantam a assistência efetiva à saúde da
mulher e do homem;
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V - informar a população sobre o conteúdo médico,
psicológico e social dos métodos e técnicas de planejamento
familiar e de reprodução humana;
VI - desenvolver medidas educativas

 preventivas no
âmbito da saúde reprodutiva.
Art. 4g - Os convênios entre o Estado e 05 municípios no

âmbito do Sistema único de Saúde deverão ser celebrados com
base no disposto nesta lei.
Art. SQ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

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

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993-
Péricles Ferreira. Presidente - Ronaldo Vasconcellos,

Relator - Hely Tarquinio -Jorge Hannas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.447/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.447/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que determina a transferência de recursos
tributários para municípios nos termos que menciona, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas ngs 1 a 3 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. § 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 1.447/93
Determina a transferência dos recursos tributários que

menciona para municípios que abriguem, no todo ou em parte,
unidade de conservação ambiental ou área de proteção de
manancial de abastecimento público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Serão transferidos 5% (cinco por cento) dos
recursos de que trata o inciso II do f lg do art. 150 da
Constituição Estadual aos municípios que abriguem, no todo
ou em parte:

- unidade de conservação ambienta]; ou
II - área de proteção de manancial de abastecimento público

reconhecida pelo órgão estadual competente.
§ lg - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se
unidade de conservação ambiental aquela criada pelo poder
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 e, em especial, a unidade classificada como de
uso indireto nos termos do art. 10 da Lei ng 10.561, de 27
de dezembro de 1991.
§ 20 - O disposto neste artigo ocorrerá sem prejuízo da

compensação financeira de que trata a Lei nQ 11.042, de 15
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de janeiro de 1993, e da destinação de recursos prevista em
lei para os municípios mineradores.
Art. 2g - Os recursos de que trata o "caput" do artigo
anterior serão transferidos em conformidade com o disposto
na Lei Complementar ng 63, de 11 de janeiro de 1990.
Parágrafo único - A distribuição dos recursos será definida

com a observância do seguinte:
- 50% (cinqüenta por cento) do seu total irão para os

municípios com unidade de conservação ambiental, e os outros
50% (cinqüenta por cento), para os municípios com área de
proteção de manancial de abastecimento público;
II - o município que abrigue unidade de conservação

ambiental e área de proteção de manancial de abastecimento
público receberá recursos cumulativamente, levando-se em
conta as duas situações.
Art. 3Q - Os recursos de que trata esta lei serão
aplicados, obrigatoriamente, na indenização dos
proprietários rurais em cujas terras se situem as reservas
florestais ou ecológicas.
Art. 4g - As Prefeituras deverão cadastrar as unidades de
conservação ambiental municipais junto ao órgão estadual
gestor da política ambiental-
Art. Sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei e
tomará as medidas necessárias à sua aplicação no prazo de
120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação-
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Edward Abreu, Relator - João

Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.461193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.461/93, do Deputado Bonifácio Mourão,
que autoriza o parcelamento de débitos de Prefeituras
Municipais com o Estado no caso que menciona, 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 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 1.461/93
Autoriza o parcelamento de débitos de Prefeituras

Municipais com o Estado no caso que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar os
débitos vencidos das Prefeituras Municipais decorrentes de
execução de convénios quando os valores em atraso
ultrapassarem 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal
do Estado de Minas Gerais - UPFMGs.
Art. 2g - O município somente poderá habilitar-se ao
parcelamento previsto nesta lei uma única vez
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Art. 3Q - Compete ao Secretário de Estado ou dirigente do
órgão estadual credor determinar o levantamento, por
município, de todos os débitos abrangidos por esta lei, de
forma a possibilitar o cumprimento do disposto no artigo
anterior.
Art. 4g - 0 parcelamento a que se refere o art. lg não
poderá exceder o prazo de 10 (dez) meses a contar da
assinatura do respectivo acordo.
# l - O acordo de que trata este artigo será celebrado
diretamente entre o órgão estadual credor e a Prefeitura
Municipal inadimplente.

2g - A divida a ser negociada, respeitado o prazo
estabelecido neste artigo, será quitada mensalmente, em
parcelas iguais, corrigidas monetariamente pela variação da
Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG.

- A assinatura do acordo habilita, de imediato, o
município à lavratura de novos convênios em que haja a
participação financeira do Estado.
Art. 5 - O atraso na quitação de qualquer parcela mensal

por período superior a 15 (quinze) dias contados da data do
vencimento acarreta o vencimento imediato de todas as
parcelas vincendas.
Art. S - Na ocorrência da hipótese prevista no artigo
anterior, fica o Secretário de Estado ou dirigente do órgão
estadual conveniado obrigado a:

- denunciar o fato ao Tribunal de Contas para tomada de
contas especial e adoção de outras providências cabíveis
junto ao Ministério Público e órgãos competentes;
II - comunicar a ocorrência à Superintendência Central da

Contadoria-Geral da Secretaria de Estado da Fazenda para
cumprimento do disposto no art. SQ desta lei.
Art. 7 - O pagamento de cada prestação mensal dará direito

ao município de receber certidão comprobatória de quitação,
documento que deverá ser apresentado quando do pagamento da
prestação seguinte.
Art. S - Esta lei vigorará no período de 24 (vinte e

quatro) meses contados da data de sua publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Ronaldo Vasconcellos,

Relator - Hely Tarquinio - Jorge Hannas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.562/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.562/93. de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que altera a Lei ng 10.943, de 27/11/92, e dá
outras 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, 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 1.562/93
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Altera a Lei flQ 10943, de 27 de novembro de 1992, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lcj - O art. lg, o art. 2g, 1, e o art. 5g da Lei ng
10.943, de 27 de novembro de 1992, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. lc, - Fica declarada de proteção ambiental, com a

denominação de Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck,
a área coberta pela Mata do krambeck, no Município de Juiz
de Fora, constituída por parte das áreas do Sitio Retiro
Novo e do Sitio Retiro Velho, medindo o primeiro 734.349m2
(setecentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e
nove metros quadrados), fazendo divisa com os Sítios Malícia
e Retiro Velho e com o rio Paraibuna, e medindo o segundo
2.185.562m2 (dois milhões cento e oitenta e cinco mil
quinhentos e sessenta e dois metros quadrados), fazendo
divisa com os Sítios Retiro Novo e Malícia, com a
propriedade de Aurélio Ferreira Salgado ou seus sucessores,
com a Fazenda do Ribeirão e com o rio Paraibuna, estando os
respectivos titules de propriedade transcritos no Cartório
do 2Q Ofício da Comarca de Juiz de Fora, a fls. 91 do livro
3-G, sob o número de registro 7.574.
Parágrafo único - 0 Poder Executivo promoverá, no prazo de

90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta lei,
o levantamento planimétrico da Mata do Krambeck e definirá,
por meio de decreto, os limites geográficos da área de
proteção ambiental de que trata o artigo.
Art . 2o - ................................................

- perpetuar a preservação das condições ecológicas locais
e consolidar e conservar a área verde que a constitui;.
Art. SQ - A Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck
será supervisionada e fiscalizada pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, em articulação com o Instituto
Estadual de Florestas, os quais deverão orientar e assistir
os proprietários dos Sítios Retiro Novo e Retiro Velho,
sempre que por eles solicitado, a fim de que os objetivos da
legislação pertinente sejam atingidos.".
Art. 2g - Fica acrescentado à Lei ng 10.943, de 27 de
novembro de 1992, o seguinte art. 6g, renumerando-se os
demais-
Art 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o

Parque Estadual Krambeck, no Município de Juiz de Fora, que
incorporará a área de proteção ambiental de que trata o art.
1Q desta lei.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, o
Poder Executivo fica autorizado a desapropriar os terrenos
compreendidos dentro dos limites geográficos da Área de
Proteção Ambiental Mata do Krambeck que tenham sido
definidos na forma do parágrafo único do art. lo desta
lei
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993-
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Péricles Ferreira, Presidente e Relator - Jorge Hannas -
Hely Tarquinio - Ronaldo Vasconcellos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.607193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.607/93, de iniciativa do Tribunal de
Justiça, por meio do seu Presidente, o qual dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos valores dos padrões de
vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências, foi aprovado no 2g
turno, na forma do 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 lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.607/93
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos valores

dos padrões de vencimentos e dos proventos dos servidores do
Poder Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Os valores dos padrões de vencimentos dos
servidores do Poder Judiciário ficam reajustados, a partir
de lg de maio de 1993, no percentual uniforme e universal de
40% (quarenta por cento) incidente sobre os valores vigentes
em 30 de abril de 1993.
# lg - Os valores resultantes do disposto no 'caput" deste
artigo são acrescidos de uma parcela fixa, universal, de
Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros),
conforme estabelecido no anexo único desta lei.f 2Q - O percentual de reajustamento previsto no "caput"
deste artigo e a parcela fixa a que se refere o parágrafo
anterior estendem-se aos proventos dos servidores
aposentados do Poder Judiciário.
Art. 2g - Os valores dos padrões de vencimentos e dos
proventos dos servidores do Poder Judiciário vigentes em
30 de junho de 1993 serão reajustados, a partir de lg de
julho de 1993, no percentual uniforme e universal de 40%
(quarenta por cento).
Art. 3Q - Aos servidores do Poder Judiciário é garantido,
no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão PJ-8 da
respectiva tabela de vencimento, correspondente á função
pública ou ao cargo efetivo ocupado.
Art. 4 - Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário,
inclusive os inativos, o disposto na Lei ng 11.115, de 16 de
junho de 1993.

- Fica o Tribunal de Justiça autorizado a estender aos
servidores do Poder Judiciário, mediante resolução, nos
mesmos índices e datas de vigência, o reajustamento
quadrimestral e as antecipações bimestrais de que trata o
art. 7g da lei referida no "caput' deste artigo.
f 20 - As demais normas de política remuneratória previstas

na Lei ng 11.115, de 16 de junho de 1993, quando aplicáveis
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aos servidores do Poder Judiciário, serão objeto de projeto
de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.
Art. 5g - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 6g - Fica assegurado aos servidores da extinta Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais em exercício nos órgãos
do Poder Judiciário na data desta lei o direito de integrar
o Quadro Suplementar do Tribunal de Justiça.

lg - Os cargos providos no Quadro Suplementar na forma do
"caput"deste artigo extinguem-se com a vacância.
f 2Q - O disposto no "caput" deste artigo somente se aplica

aos servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.
Art. 7 - Fica assegurado aos servidores da extinta Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais em exercício nos órgãos
da Secretaria de Estado da Fazenda na data desta lei o
direito de integrar o Quadro Suplementar daquela Secretaria.
# 1g - Os cargos providos no Quadro Suplementar na forma do
"caput" deste artigo extinguem-se com a vacância.

2 - O disposto no caput deste artigo somente se aplica
aos servidores requisitados até 31 de dezembro de 1992.
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em contrário.

- O anexo único que acompanha a redação final do Projeto
de Lei nQ 1.607/93 foi publicado na edição do 'Diário do

Legislativo" de 30/11/93.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.704/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.704/93, Governador do Estado, que
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 -. da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no 10 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, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.704193
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 -, da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - 0 Anexo XXII da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, alterado nos termos do art. 17 da Lei ng 10.850, de
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4 de agosto de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta
lei, com vigência a partir de lg de março de 1993.
Art. 2g - O Anexo II da Lei ng 10.850. de 4 de agosto de
1992, fica substituído pelo Anexo II desta lei, com vigência
a partir de lg de março de 1993-
Art. 3g - O Anexo XXXVIII da Lei ng 10.623, de 16 de

janeiro de 1992, fica substituído pelo Anexo III desta lei,
com vigência a partir de lg de abril de 1993.
Art. 4g - O Anexo 1 da Lei ng 10.594, de 7 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo IV desta lei, com vigência
a partir de lg de abril de 1993.
Art. Sg - Ficam criados no Anexo II a que se refere o art.

9g da Lei ng 10.594. de 7 de janeiro de 1992, que dispõe
sobre o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -. 1 (um)
cargo de Engenheiro Agrimensor. 1 (um) cargo de Bacharel em
Letras. 1 (um) cargo de Comunicador Visual, 1 (um) cargo de
Sociólogo, 1 (um) cargo de Técnico de Bovinocultura, 1 (um)
cargo de Técnico de Relações Públicas e (1) um cargo de
Médico do Trabalho, no Grupo de Nível Superior, e (1) um
cargo de Técnico em Agrimensura, no Grupo de Nível de 2g
Grau, todos de provimento efetivo.
Art. 6Q - 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) do valor do
vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 7g - As tabelas de vencimentos dos servidores do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -$ do Instituto
Mineiro de Agropecuárla - IMA - e da Fundação Rural Mineira
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RIJRALMINAS -
passam a ser as constantes, respectivamente, nos Anexos V,
VI e VII desta lei, 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. Sg - O posicionamento dos servidores do Instituto
Estadual de Florestas - IEF - . do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMÃ - e da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - nas
tabelas de vencimento constantes 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
de agosto de 1993, passa a ser posicionado no Nível VII,
Grau 4, da Tabela de Vencimento do Anexo VII desta lei.
Art. 10 - O inciso VII e o parágrafo único do art. 7g da
Lei ng 10.850, de 4 de agosto de 1992, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 7g - . , ............................................
VII - Escritórios Regionais:
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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 Biodiversidade;
e) Gerência Técnica Regional de Monitoramento e Controle;

- Seção Regional de Cadastro e Registro;
f) Gerência Técnica Regional de Administração e Finanças:

- Seção Regional de Contabilidade e Finanças;
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 o Parque Estadual do Rio Doce equiparado a
Escritório Regional, como unidade administrativa da
estrutura orgânica do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
ArU 12 - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF -

autorizado a instalar até 13 (treze) Escritórios Regionais,
observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras
da autarquia.
Art. 13 - O art. 26 da Lei ng 10.561, de 27 de dezembro de
1991, fica acrescido do seguinte #
"Art. 26 - ...............................................
4g - 0 pedido de reconsideração de que trata o parágrafo

anterior, em caso de penalidade prevista no inciso 1 do art.
25 desta lei, será dirigido ao Conselho 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 anterior".
Art. 14 - O inciso III do art. 9Q da Lei no 10.850, de 4 de
agosto de 1992, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 90 - ...............................................
III - pelos Diretores de Administração e Finanças, de

Proteção da Biodiversidade, de Monitoranento e Controle, de

 

Pesquisa e Desenvolvimento e pelo Assessor-Chefe da
Assessoria de Planejamento e Coordenação;!!.
Art. 15 - O inciso II do art. 12 da Lei ng 10312, de 12 de
novembro de 1990, passa a ter a seguinte redação;
"Art. 12 - ...............................................
II - multa de 1 (uma) até 500 (quinhentas) UPFMGs, agravada
no caso de reincidência especifica, na forma do
regulamento.".
Aru 16 - Ficam criados, na estrutura básica da Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM -, de que trata o
Anexo XV da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de 1993, 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.
Art. 17 - Para atender às 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 milhões
duzentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 30 e seu parágrafo único da Lei nQ 10.561,
de 27 de dezembro de 1991.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo!! de 30/11/93.)
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